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INTERNATIONAL CONTEXT OF CONFIGURING 
INTEGRATED SOCIAL POLICIES: TERMINOLOGICAL 

CLARIFICATIONS AND MEASUREMENT 
POSSIBILITIES⎢ 

ELENA ZAMFIR 

his paper focuses on the multiple influencing of the individual 
and societal wel-being by both economic and non-economic 
social factors which stimulated the development of some 

composite-aggregate indicators centered on the specifics of social justice and 
the quality of life. Harmonizing the psycho-sociological, economic, and 
political theories regarding quality of life with a new, wide statistical 
database (synthetic, global indicators) opens actual opportunities for 
correlating sectoral social policies at global level, right at the time of their 
design. So, specific indicators were developed for social justice, equal 
opportunities, and inclusion, etc. in the framework of some database 
accessible in real time to all member countries of the EU. 

In fact, the presence of synthetic/output and aggregated social 
indicators (social inclusion, social justice, happiness, etc.) measures the 
impact of the social policies on the individual/societal wel-being, and as 
regards life satisfaction of the individuals within a community (Precupeţu and 
Voicu M. 2005, Zamfir E. and Magino 2013). These indicators can measure 
not only the current state, the simple static presentation of the situation in the 
living conditions of the population, but also its dynamics over time, as  
continuous process of changes and improvements brought to the quality of life.  

Maslow’s pyramid of needs, the general systems’ theory, sociologic 
and anthropologic functionalist and structuralist theories, as well as the 
modern life satisfaction theories become explanatory theoretic milestones for 
supporting interactive and balanced policies. Moreover, only by the mutual 
determination and inter-conditioning relationship of the sectoral policies 
supported by multiple social indicators, the general changes over time might 
be evaluated for the quality of life.  
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FROM ANTI-POVERTY POLICIES, TO POLICIES OF INCLUSION  
AND SOCIAL JUSTICE 

A paradigm change in evaluating social policies is configured in Europe after 
the eighties: from anti-poverty policies, to policies of inclusion and social justice. 
In the seventies, social policies had as core objective programs of generating 
economic welfare centered on economic growth, and on combating and 
alleviating/diminishing poverty. The emphasis was laid mainly on incomes. 
Between 1975 and 1976, the program Poverty I was developed. Between 1985 and 
1988, the program Poverty 2 was corried out. After 1990 the program Poverty 3 
made the transition to the social inclusion policies, by increased awareness about 
the multidimensional aspects of poverty regarded in their dynamics (Zamfir C. 
1995, Zamfir C. 1999, Zamfir C., Pop and Zamfir E. 1994, Zamfir E. 1996, 
Neculau, 1996, Zamfir E. 2001). In this instance, the shift towards more complex 
social support Programs is obvious, focused on a wide range of needs, as results 
of some sectoral policies of the integrated type. New social indicators were created 
and developed rapidly, corresponding to the process of social inclusion. This 
program, however, emerged relatively late, in the framework of the European 
social policies. Mainly, its advent was due to the failure of the poverty eradication 
programs promoted by the European states, but also by the American countries. 
The illusion that poverty may be eliminated completely just by economic growth 
and by increasing monetary incomes unraveled rapidly. Therefore, after the 
eighties, emphasizing the inclusion policies on the agenda of the European Union 
turned into a core objective of the European funds’ investments in reducing and 
preventing social exclusion risks, including poverty. It is interesting that, on 
presenting J. Rifkin’s book The European Dream. How Europe’s Vision of the 
Future is Quietly Eclipsing the American Dream, Romano Prodi, former President 
of the European Commission, stipulated that: “the Founding Fathers of the USA 
created more than 200 years ago a dream that would change the entire world. 
Today, the dream begins to unravel. One third of the Americans consider that they 
are paid insufficiently and feel unsafe as regards a better life. They claimed that 
they no longer believed in the American dream. Another dream, the European 
one, captured the attention of the entire world. From Rifkin’s perspective, as  
R. Prodi says, the EU is the first post-modern body of governance, a 
combination of nationalism and community spirit. If the mentality of the 
American citizen remained partly the one from the times of the frontier pioneering, 
deeply egocentric, the Europeans have learned the lessons of their own past. The 
European dream represents the analysis of an alternative […] Jeremy Rifkin 
wrote a book about the new European dream, which catches up to the minute 
details the grand experiment (our emphasis) taking place in Europe, and its 
importance for a society on the way to becoming global” (Romano Prodi on 
presenting the work of Jeremy Rifkin). 
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In the nineties, the processes of inclusion versus exclusion emerged, as 
compulsory mainstreaming parts of the public policies and of the social reform 
processes. After the Treaty of Maastricht (the EU Treaty) signed by the European 
Council on 7 February 1992 at Maastricht as result of the negotiations from 
December 1991, the grounds were laid for some deep changes regarding the 
cooperation conditions within the EU and the common development programs. The 
Treaty of Maastricht, regarded as key-element in the process of shaping the EU and 
the most important for determining the development objectives, was completed, 
and changed by the Treaty of Amsterdam (1999) and the Treaty from Nice (2003). 
In this context, the objectives of the social inclusion process turned into main 
parts of some documents of the European Parliament and of the social action 
programs of the European Commission, for both member-states and candidate 
countries. Here, this is not just about a terminological change from anti-poverty 
programs to the ones of social inclusion. In fact, starting from the multidimensional 
and interconnected aspects of poverty, from its dimension, severity, and deepness, 
the programs of social inclusion policy underpin the importance of major changes 
for disadvantaged groups and individuals, by gradual and sustainable accruals. 
These, though they seem distinct processes and stages, are, in fact, complementary 
and interdependent. Only together they may ensure the recovery of the 
beneficiaries. 

Poverty related only to incomes and economic growth provided, rather, an 
image regarding the situation of the beneficiaries with a rather static aspect. It 
highlighted the state of the moment and not a process of change ((Zamfir C. 2002, 
Zamfir E. 1996, 2005, Zamfir E. and Zamfir C. 1995). 

The terminology included in the EU programs regarding social inclusion 
versus exclusion stirred also numerous public debates. Then, the need was felt for 
some conceptual clarifications as regards both the political and theoretical 
perspective. Analysts, researchers, politicians were involved directly in rendering 
explicit the contents of the concepts of social inclusion and exclusion, wich were at 
the core in the country development programs (Zamfir E. and Zamfir C. 1995, 
Zamfir C. 1999, Zamfir E., Preda and Dan 2007, Cace 2006, Zamfir C. and 
Stănescu 2007, Mărginean and Precupeţu 2010, Mărginean 2013). It was at the 
time amusing, but also hard to persuade the representatives of the government that 
the term “inclusion” may be extended also to the social area, beyond its strict 
mathematics sphere. 

The integrated-type policies found strong support both in the classic and 
modern psycho-sociological, and anthropological theories of structural-
functionalist nature, in political sciences, and in the economic ones, and in the 
international theories regarding respect and human rights, in the French philosophy 
and tradition that promoted the solidarity of social stakeholders, and assumed 
social risks, etc. Ensuring social rights was given by the association of all 
individuals from the community with the statutes of social citizenship (George and 
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Page 1995, George and Taylor-Gooby 1996, Sachs 2005). The general systems’ 
theory, by exceeding the strict classic causality, highlights the multiple links of 
structural and functional type that ensure a dynamic balance to open systems. 
Such an open, complex structured and self-regulating system is also the social one. 
Hence, also the requirement of normalizing sectoral social policy models as 
complementary parts of a system tending to balanced development. Therefore, the 
existence of an evaluation, monitoring, and control body is required at macrosocial 
level for all programs of sectorial development (Zamfir E. 1997, Zamfir E. and 
Burtea 2013, Zamfir C., Stănescu and Briciu 2010, Stănescu and Zamfir C. 2015). 

Romania, during the process of accessing the EU, had to prepare and sign 
(June 2005) in Brussels, through the Ministry of Labor, Social Solidarity and 
Family, the Joint Inclusion Memorandum. As a result of this document demanded 
from all candidate countries of the EU, the Romanian Government by its 
Government Program assumed a plan of measures regarding the fight against social 
exclusion, and poverty, by active policies for supporting the inclusion of vulnerable 
groups. The drafting of the document had as basis a wide public debate with social 
stakeholders and NGOs, and with the active participation of some 
experts/researchers, and representatives of the academia. As significant documents 
for academic analysis and research in preparing Romania’s accession to the EU, I 
would remind some with increased impact: the National Anti-Poverty and Social 
Inclusion Report, Bucharest, 2002 (contribution within the CASPIS Commission); 
Social Policies for Family and Child in Romania, National Report, (the University 
of Bucharest, the Institute for Quality of Life Research, UNICEF, 2003). Then, 
also a group representing the academic environment (that I coordinated) were 
asked, as well, to draft a country report regarding the formulation of requirements, 
and standards for the inclusion of disadvantaged individuals and social groups 
(CASPIS Report 2002, Zamfir E., Preda and Dan 2007). 

After 2006, by the enforcement of the Social Inclusion Memorandum were 
elaborated normative and legislative documents that would support the actual 
implementation of the commitments assumed by the social inclusion program. 
Romania, on signing in 2005 with the EU–European Commission the joint 
inclusion treaty, assumed also a new multidimensional, integrating approach in 
elaborating sectoral social policies. In fact, the efficient promotion of social 
inclusion requires covering multiple and complex needs of the individual by 
diverse-specialized programs and measures on distinct fields (employment and 
increasing quality of employment, education, housing, health, child and family 
protection, and equal opportunities, etc.). In this context, the project proposed by 
Romania in 2002 by means of the CASPIS Program (the Anti-Poverty and Social 
Inclusion Promotion Commission –, a Commission under the direct control of the 
Prime-Minister within ‘the Adrian Năstase government’) represented a strength of 
the public social policies during transition. The program relied on the joint effort of 
the institutions and ministries involved in decisions and measures regarding 
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reducing poverty and eliminating social exclusion, but also on the effort of social 
stakeholders at national, regional, and local level. Thus, direct cooperation was 
demanded from the key factors responsible with the elaboration and promotion of 
social policies. The well-conceived project had a coherent and systematic plan of 
measures for fighting both poverty and its risks, from inception. It supported, based 
on explicitly formulated juridical norms, the necessity of a reliable partnership of 
public institutions, local and community social assistance services, of the 
departments, of the involved ministries in solving the needs of the vulnerable 
individuals and groups. By the compulsiveness of cooperation of the ministries 
for social assistance and protection, of the public and community social 
services, of the social stakeholders and of the NGOs in the social field, the 
CASPIS Commission initiated a streamlined structured program of measures 
for the recovery and inclusion of the groups and persons with marginalization 
risks. A clear diagnosis of the social issues pertaining to the vulnerable groups and 
individuals was at the basis of rapid measures of rebuilding their living conditions 
at a normal, decent living standard threshold. The sectoral social policies were 
cooperative, converging at inter-ministerial level. The inter-ministerial cooperation 
and communication, and the intra-departmental one played an essential role in the 
process of implementing the measures from the program. 

Even in the first years of CASPIS’ functioning, the Program brought major 
benefits for the population in difficulty. Unfortunately, the institutional halt of the 
program, precisely in its finalization stage (2006) was an actual loss for a coherent 
anti-poverty strategy. Commendable was that this strategy was doubled by a 
concrete plan of active measures for rebuilding the autonomy of the beneficiaries. 
Unfortunately, by transferring this Commission from the subordination of the 
Prime Minister to the Ministry of Labor (during Tăriceanu Government), its 
objectives were much diluted and gradually abandoned. At the level of actual 
changes, visible in the state of the beneficiaries, the outcomes were lower than the 
ones projected initially. The measures of this Project, initially formulated clearly 
by the Adrian Năstase Government for each governmental partner, were transferred 
(during Tăriceanu Government) and attributed to departments, sectors, and services 
within the Ministry of Labor. Thus, the inter-ministerial cooperation links were 
lost, which were strictly necessary for implementing a unitary package of measures 
for covering a wide profile of needs. The proposed strategy lost its attraction power 
for the social stakeholders in supporting an efficient public-private partnership 
through the participation of the NGOs, and its persuasion power over ministries so 
that these would cooperate with one another, as well. Its finalization was halted just 
before “the final stretch”. Hence, the implementation phase, as conceived initially, 
ended in failure. Perhaps, therefore, also the measures implemented at regional and 
community level showed only a weighted impact in increasing quality of life. At 
the level of actual, visible changes in the situation of the beneficiaries, the 
outcomes were lower than the ones foreseen initially (CASPIS Report 2002). In 
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fact, the CASPIS program was unique in its scope and one of the best among the 
post-December social policies. Unfortunately, also this Program, halted almost in 
its implementation stage, was added to many other objectives of the social policies 
that were nicely claimed in the initial governance programs, but frequently 
forgotten underway. Gradually, they were even abandoned completely by the 
government.  

Over the last years, the concerns of the European Union regarding a global 
vision of social policies increased, focused on inclusion, cohesion, equality of 
chances, and social justice. Concomitantly, major interest was registered also for 
improving/refining the European statistical databases regarding the formulation and 
compliance with a common methodology for member-states in surveys and social 
surveys, as regards social protection and assistance. The creation of new social 
indicators on inclusion, social justice, happiness, satisfaction with life, etc. allowed 
for better and more precise analysis of social issues, by providing possibilities of 
comparing social policies within the EU countries. Thus, a first set of common 
statistical indicators for social inclusion and anti-poverty policies was established 
based on the approval of the heads of states and governments, within the European 
Council from Laeken from December 2001, and on the request of the European 
Council for Social Protection. The databases were improved thereafter gradually on 
subgroups of indicators, on open methods of coordination and monitoring social 
policies, and reports focused on country progresses within member-states. An 
eloquent example in this context: A new source of European data SILC (Social 
Indicators and Living Conditions) launched in 2003 based initially on the 
amicable agreement between EUROSTAT and six member-states of the EU 
(Austria, Belgium, Denmark, Iceland, Luxembourg and Norway). For 
better/extended comparability of the European states in the social field next to 
incomes, also the living conditions were included in the data gathering. Data 
gathering had also a legal basis stipulated in the EC Regulation no. 1177/2003 of 
the European Parliament and the Council. The gathering of these data was 
launched officially in 15 member-states in 2004, and was extended subsequently to 
25 EU countries, in 2005. Romania joined the EU-SILC database in the year 2007. 
(Other member-states joined even later than Romania, some in 2010, and Serbia in 
2013). The data collection methodology of EU-SILC refers to both a cross-
sectional and one longitudinal dimension. This new source of statistical data helps 
in the properly capturing the social assistance and protection situation within the 
EU countries providing data according with the requirements as foreseen initially. 
Additionally, higher accuracy can be ensured in the sphere of social protection and 
assistance, in their comparative analysis. In the SILC database is included a clear 
methodology for determining the income available to households by aggregating 
all monetary incomes received from all sources by each member of the household, 
and after the deduction of taxes and social contributions paid for a one year period 
of reference. Beyond the specifications and very sophisticated technical calculations, 



INTERNATIONAL CONTEXT OF CONFIGURING INTEGRATED SOCIAL POLICIES 321 

as regards the SILC database methodology, it provided an opening towards the 
complex understanding of the importance of all incomes, but also about the role 
played by the non-economic, social factors in comparing the social situation within 
the EU countries. Currently, in the context of the Europe 2020 Strategy, the EU-
SILC statistics are important sources of reference for the comparability of incomes, 
and of the living conditions in the member-states. These have increased impact in 
evaluating and monitoring the social inclusion process. It should be mentioned that, 
in this context, a multidimensional profile of poverty regarded in its dynamics 
is taken into account. The integrated aspect of the data provided by SILC results 
from indicators combining the poverty risks rate, the rate of severe material 
deprivation, and the share of individuals in households with low labor intensity. 

Within the Europe 2020 Strategy, a shared objective of the member countries 
is the one regarding social inclusion, by diminishing by at least 20 million 
individuals the numbers of those exposed to poverty and social exclusion risks for 
the whole EU, as compared with the year 2008. 

Within the anti-poverty strategies, social statistics record, as a rule, the state 
of the population as regards poverty and its risks for the population preponderantly 
from the incomes’ perspective (monetary poverty, and inequalities as regards 
incomes). The comparison of the living standard in the EU countries is based on 
GDP per inhabitant. It is known that this expresses the wealth of a country in 
monetary terms, but says much less about the income distribution aspects within a 
country. Moreover, it does not provide any information about non-monetary and 
social factors with major significance for characterizing/defining the complex 
profile of the quality of life. In fact, inequalities in the distribution of incomes 
might develop mechanisms and incentives for improving the situation of the 
individuals by means of various other forms of improving them, than the strictly 
monetary ones. For instance, shaping new competences by innovation, by focusing 
on work and access to new personal performances, etc. However, frequently, 
inequalities at incomes’ level are considered as directly linked to poverty. In turn, a 
balanced social inclusion policy with long-term stability must take account also of 
the role played by social-psychological-individual, and non-monetary factors for 
the types and size of income inequalities. In brief, these must be present in the anti-
poverty and social inclusion policies, with their function of diminishing risks 
originating from high-income inequalities. On one hand, in the framework of the 
active policies for diminishing gradually the income inequalities, instruments might 
be found, non-monetary forms of lessening/diminishing these inequalities by new 
mechanisms for mitigating the major issues generating marginalization and 
exclusion. These could refer to innovations in career, to shaping some serious work 
habits/abilities that support active orientation towards work culture, incentives for 
intense focus on profession, new forms of education with long-term impact on 
monetary earnings, etc. (Stănescu, Cace and Alexandrescu 2011, Cace et al. 2010, 
Chipea-Onica 2015). Therefore, inclusion policies, and social justice and equal 
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opportunities policies have as basis complex, composite indicators that indicate the 
social risks of marginalization, poverty thresholds, the intensity of poverty, and 
actual forms of exclusion, etc. These are differentiated on types of activities and 
categories of beneficiaries depending on the needs’ profile. In this respect, efficient 
measures of reducing income inequalities and of diminishing marked social 
polarization will be focused in-point on eliminating the actual forms generating 
risks: geographically isolated rural areas and economically disadvantaged areas. 
They will focus, as well, on the risks generated by the discrimination of some 
individuals and social categories due to lacking access to equal opportunities and 
changes of development, and by the elimination from the labor market of some 
social or age categories, etc. For evaluating/measuring these general trends within 
public social policies, new ways of data gathering and use have emerged based on 
specific researches and social surveys.  

A relevant example in the context is the press release of the European 
Commission from 24 August 2016 about launching the proposal of the 
Commission as regards the emergence/drafting of a database that would allow 
timely (real time) use in the process of comparing member-states in the field of 
social policies. Marianne Thyssen, Commissioner for labor force employment, 
social affairs, competences, and labor force mobility, as well as for European 
statistics (EUROSTAT) stipulated on launch “Today we take an important step to 
modernize social statistics. Yet this is not about numbers, this is about people. 
Good policies start with good data. We need the most accurate information in the 
social field”. The launched social indicators are the outcome of a modernization 
process of social statistics based on an agreement with all member-states. This 
agreement aims to publishing and transmitting timely data and their permanent 
update, modernizing the methodology of obtaining data after a common model for 
all member countries for better data comparability. This framework-project took 
account of seven surveys regarding households referring to  

● “Labor force,  
● EU statistics referring to incomes and living conditions (SILC), 
●  Adult education,  
● Health,  
● Information technology in households,  
● Family budgets’ surveys, and  
● European survey over time use.  
The project involves a global approach in elaborating some relevant synthetic 

indicators (measurable data) regarding social inclusion: 
● Access to jobs for all 
● Eliminating flagrant inequalities within the society  
● Shaping competences on particular sectors,  
● Social expenditures for covering basic needs”.  
(Source: Press Release of the European Commission from 24 August, 2016) 
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The project presented as example here, was framed within the European 
pillar of social rights, for substantiating European social policies based on 
sampling for increasing the relevance of the statistical results. 

(Links: Memo/16/2868 Communication on the Commission’s proposal; 
free of charge Information Bulletin of the European Commission on the topic 
of labor force employment, social affairs and inclusion).  

The new ways of collecting and using data from social surveys bring 
additional knowledge as regards streamlining and integrating sectoral social 
policies. Their joint force of action is visible in: 

● evaluating the efficiency of sectorial social policies within the general 
context of the social system;  

● the impact of sectoral policies on individual and collective welfare, on 
their sustainability within the future country models;  

● the comparability of social policies based on a common model for 
evaluating the European countries.  

One example of good practice in this case is the one of Ireland that focused 
on Integrated Programs for the recovery of mono-parental families. For the success 
of this program was used an interesting method called suggestively “better off 
calculation” (BOC) (Zamfir E. 2010). The imperative of this program was one 
supported actively first by ensuring a stable and friendly workplace for those in 
need − “From a culture of social assistance dependency to a work centered culture” 
(Zamfir E. 2010). This imperative doubled by efficient and rapid interventions 
ensured the harmonization of the main dimensions of the quality of life required for 
the psychological balance, while gaining, in time, economic autonomy. The 
measures were supported by precise calculations based on a set of aggregated 
social indicators capturing the family/beneficiaries’ needs in their close 
interdependence. In this instance, the most efficient factor and with the highest 
weight in rebuilding economic autonomy was related to identifying a stable job 
according to the skills of the beneficiary. Thus, the shift could be done from a 
culture of social assistance dependency to one of work.  

“The European Commission finds that in Romania the cooperation is very 
low between the labor force employment services and the social ones, which made 
even more difficult the activity of the social assistance beneficiaries.” It was 
highlighted that “the NEET Youth Guarantee Scheme was insufficient and non-
functional. Romania had to return to the European Commission over 30 million 
Euro from the financing of this program, as the funds were not used within active 
projects for youths’ employment. The recommendation for the business 
environment of the Governance Program 2016-2020 has as strategic objective 
diminishing unemployment among youths up to the 25 years of age, from 24% to 
less than 10% in two years, and below 5% in the subsequent two years” (Zamfir, E. 
and Precupeţu 2018, 314). 
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Clarification: an integrated social policy implies a coherent development 
strategy under the form of a sustainable program for creating individual and 
societal wel-being. It covers the main stages of the life course by monitoring and 
evaluation in the long term. From the initial stage of drafting up to measures’ 
implementation: 

▪ Identifying the existing social issues focused on the needs of the 
population, starting from the actual state of the social system, outcome of a correct 
diagnosis.  

▪ Setting up priorities depending on the specific profile of needs and on 
categories of beneficiaries.  

▪ Accurate determination of the directions of actions and of the targets 
in achieving the objectives proposed by actual measures of implementation. 

▪ Relating permanently to the European quality standards as regards social 
support forms (benefits, occasional services and aids). 

▪ Identifying possible solutions depending on the natural environmental 
conditions and on the material, economic and human resources existing in the 
given national and international context. 

After 2000, the anti-poverty and social inclusion programs emerge as priority 
in the country development strategies. Unfortunately, they are displayed more as 
declarative intentions of public social policies, however, without being found in the 
plans for some active measures for supporting a structured country project/model. 

In 2016, the at-poverty risk rate after social transfers depending on the most 
frequently exercised activity for the population aged 18 years and over indicate as 
the category of the most disadvantaged, with a high share by 50.2% the 
unemployed, followed by 41.8% represented by other inactive persons, without 
an occupation, followed by 26.2% from those not employed. Employed persons 
are affected less by the poverty risk after social transfers, respectively 18.9% (see 
Table no. 1). 

 
Table no. 1  

 
At poverty risk in Romania after social transfers, depending by most frequent activity, 2016 

 
% 

 Total 
population Employed Not 

employed Unemployed Retired Other 
inactive 

EU-28 16.5 9.6 24.0 48.6 13.8 28.9 
Euro area (EA-19) 16.6 9.5 23.9 48.7 13.0 27.8 
Belgium 14.9 4.7 24.5 45.9 13.3 33.3 
Bulgaria 22.0 11.4 32.7 54.6 24.7 32.3 
Czech Republic 8.6 3.8 14.7 52.2 8.1 14.5 
Denmark 12.5 5.3 21.5 38.7 8.8 34.5 
Germany 17.1 9.5 26.6 70.5 18.0 28.8 
Estonia 22.4 9.6 41.4 54.8 45.0 32.3 
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(Continued) 
Ireland 15.8 4.8 28.1 40.8 16.1 30.7 
Greece 19.9 14.1 23.6 47.1 9.7 25.4 
Spain 20.7 13.1 27.4 49.2 11.2 24.4 
France 11.9 7.9 16.4 38.4 7.0 27.2 
Croatia 19.3 5.6 29.3 43.6 21.8 32.3 
Italy 19.4 11.7 25.5 45.8 12.8 28.8 
Cyprus 15.7 8.2 23.7 37.2 19.8 19.4 
Latvia 22.5 8.3 40.3 55.7 41.9 29.8 
Lithuania 21.0 8.5 36.0 60.5 30.6 35.2 
Luxembourg 14.9 12.0 18.5 44.8 8.0 23.1 
Hungary 12.9 9.6 16.6 48.5 7.1 23.5 
Malta 15.5 5.8 26.0 45.1 21.0 27.2 
Netherland 12.2 5.6 20.5 44.1 9.8 28.6 
Austria 13.5 8.3 19.8 47.8 12.2 26.5 
Poland 16.6 10.8 23.1 47.1 12.3 29.6 
Portugal 18.2 10.9 25.4 42.0 16.0 31.2 
Romania 22.3 18.9 26.2 50.2 15.9 41.8 
Slovenia 14.3 6.1 22.6 44.8 16.9 21.0 
Slovakia 10.9 6.5 16.8 47.6 6.0 19.8 
Finland 12.3 3.1 21.1 37.2 12.0 28.8 
Sweden 15.2 6.7 27.7 50.8 17.9 42.9 
United Kingdom 15.1 8.6 24.9 46.1 18.4 30.9 
Iceland 8.4 6.5 14.3 27.1 9.9 15.2 
Norway 11.8 5.7 21.7 38.0 10.1 34.0 
Switzerland 13.7 7.3 24.5 38.1 26.0 20.3 
Former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

20.1 9.0 28.7 41.1 7.1 29.4 

Serbia 24.4 12.6 30.9 48.0 15.4 34.7 
Turkey 18.0 13.7 21.7 37.4 4.5 24.1 
Note: For persons aged 18 and over. 
(1) 2015. 
Source: Eurostat (ilc_li04). 

 
Hence, the importance of a stable job in agreement with the specialization of 

the beneficiary, an aspect underpinned massively in the literature (Barr 1994, Beck 
1992, Gidens 2007, George and Page 1995). On the other hand, currently, in the 
modern context of employment policies the requirement related to labor force 
flexibility emerges frequently. It tests the ability of the individual to train rapidly 
for meeting the mobility requirements of the market. It is interesting to notice that 
the sociologist Z. Baumann emphasized that in the globalization process the 
requirements for labor force flexibility have also some perverse effects. While the 
vocation for a well-done trade and the passion for an in-depth learned profession 
vanish, the individual can easily guide himself/herself after the flexible, mobile 
demands of the market. In turn, the in-depth intricacies of serious specialization in 
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a certain field are lost, as are the habits for a job of quality. Even in 1997, by 
underpinning the critical position of the IMF and World Bank regarding the French 
and German models for creating flexible jobs, Z. Bauman stipulated that “the 
current obsession is with shattering the habit of permanent, uninterrupted, constant 
and regulated work – how else could sound the slogan of “flexible labor force”? 
The recommended strategy presupposes to make workers forget what they have 
learned, not to learn, irrespective what advices had to give the labor ethics from 
the glory days of modern industry” (Baumann 2012, 109). In fact, Baumann’s 
targets were the more general contradictory effects of globalization, and their 
impact on the work quality. “For some, “globalization” is something that needs to 
be achieved by all means if we want happiness. For others, the source of our 
misery resides precisely in “globalization”. However, it is a certainty for all that 
“globalization” represents the implacable destiny (our emphasis) towards which 
the world is heading, an irreversible process that affects all of us equally and in the 
same way” (Bauman 2012).  

The EUROSTAT data place Romania among the EU member countries with 
the highest share of the poor population and exclusion risk rate (Figure 1) and 
people suffering from monetary poverty or low levels of expenditure (Figure 2). 

 
Figure 1 

 
Poverty and exclusion risk rate, 2017 

 

 
Source: Eurostat, 2019[T2020_50]. 
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Figure 2 
 

Proportion of the population suffering from monetary poverty or low levels of expenditures 
 

 
Source: Eurostat (icw_pov_01), 2017. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= 
Interaction_of_household_income,_consumption_and_wealth_-_statistics_on_main_results#Data_sources_and_ 
availability. 

 
Figure 3 

 
Intersection between income-based poverty and low levels of expenditures 

 

 
Sursa: Eurostat, 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Interaction_ 
of_household_income,_consumption_and_wealth_-_statistics_on_main_results# Data_sources_and_ 
availability. 
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COOPERATION IN DEVELOPMENT PROGRAMS,  
SUPPORT FOR POLICIES’ EFFICIENCY 

Unfortunately, already at the beginning of the transition, the weak concern of 
the government is noticed up to almost flaunted disinterest for coordinating and 
correlating the transformative effects of the social development programs. 
Irrespective of their financing sources (from the budget, from European funds, 
from external sources, or donators, etc.), these developed as separate entities, 
without any common benefit of their effects for the communities and groups in 
difficulty. Moreover, the lack of a clear diagnosis and as starting point, the 
incoherence in formulating final targets and objectives, led also to inconsistency of 
the announced measures and implementation terms. Hence, right from the 
beginning were created huge dysfunctions in their geographic distribution. These 
were concentrated massively in the urban areas, leaving uncovered several 
disadvantaged rural localities. Often, their race for funds and access to better 
geographically placed areas led to unfair competition. In the absence of inception 
planning of needs on types of beneficiaries, and on their priorities for the 
disadvantaged communities, the programs developed haphazardly and grouped 
chaotically. They became repetitive and redundant in many localities. Their 
sustainability by disseminating outcomes was hardly achievable. Thus, their 
support assistance at local, regional and national level diminished to a great extent. 
In time, financial instability occurred as well in their development. Few programs 
from the ones supported by non-governmental funds were taken over by public 
institutions for continuation. The lack of synergy of the development programs led 
to the dilution of proposed objectives and targets for actual changes to the benefit 
of the beneficiaries. In fact, their synergy as always displayed by the official 
propaganda remained more just a simple wish for the Romanians. Their impact on 
community changes was almost impossible to evaluate and monitor. Hence, the 
redundancy of these programs at the level of public policies, many of them doubled 
by projects of other NGOs. Thus, they failed and did not have the expected effect 
in the life of the beneficiaries. The takeover of some good practice models by the 
departments, institutions, agencies responsible for public policies was much 
delayed and even poorly achieved. Often, in formulating the community 
development policies the close link of the causal, structural, and functional type 
between the social sectors and departments was ignored. Their mutual conditioning 
was disregarded in increasing individual welfare and quality of life. Instead of 
benefitting from “growing/evolving together” by social programs, paradoxically, 
we witnessed their artificial entry into a conflictual, competition-type state. The 
conclusion: due to their lacking cooperation, many of the social programs 
supported by public money, external funding and European funds failed to reach 
their finality (Pop 2005, 2014, 2017, 2019, Teşliuc, Grigoraş and Stănculescu 
2016, Voicu M. and Voicu B. 2005). Their beneficial outcomes were not 



INTERNATIONAL CONTEXT OF CONFIGURING INTEGRATED SOCIAL POLICIES 329 

disseminated/multiplied in the communities with problems, as it has been 
announced declaratively at the beginning. Their high costs were not justified either 
by the small changes brought to the community area. Additionally, the objectives of 
the programs became repetitive, their beneficial effects announced to the beneficiaries 
were watered down in time, and some were even lost. The lack of an all-encompassing 
vision in launching and developing some major programs of social development, and 
the impossibility of evaluating and monitoring them at local, regional, and national 
level was a shared feature of social policies both at the beginning but also in the 
present. Achieving a model of welfare in agreement with the European standards 
remains for Romania a core objective of the future social policies. 

In fact, the configuration of the social policy models for delivering welfare 
should emulate the specific development requirements of each region, each country 
depending on their evolution conditions and stage. Therefore, in order to compare 
the social policies from the EU member countries, the initial point should be the 
actual analysis of the social protection and assistance system of each country at a 
given moment. The comparability of the systems would take into account both 
their different states/given times in the beginning, and the achieved models of 
welfare. In the systems’ convergence theories it is stipulated that for achieving 
common development standards of the social systems, the economic, political, 
social, and cultural models of each country should be taken into account, together 
with their specific evolution forms. Only thereafter, and in a differentiated way, 
based on some access ways specific to the country’s development level to reach 
convergence towards a common model of the intended society. The take-off points 
and the reference ones in social policies are conditioned compulsory by the 
concrete analysis of the specific conditions, but also by a proper/clear diagnosis of 
the beneficiaries’ needs. These are imposed, however not isolated, but in their 
totality as a well-structured “whole”. 

THE INSTITUTIONAL-ADMINISTRATIVE FRAMEWORK AND ITS IMPACT  
ON INTEGRATED SOCIAL POLICIES  

Another main factor leading to inconsistency and inefficiency of the public 
policies in social assistance and protection consists in the instability and 
incoherence of the administrative-institutional structures of the Ministry of Labor 
(a ministry with organizational, control and monitoring functions of the policies in 
the field). The reform of the entire institutional-administrative system remained at 
the level of policy within governmental programs, but always postponed and 
unfinished (Pop L. M. 2005, 2003). The confidence of the Romanians in the 
government, parliament, political parties, in public institutions and ministries 
decreased gradually. In the absence of a modern institutional culture, these 
institutions proved their incapacity of solving the current issues of the Romanians. 
Therefore, over the last years, the surveys show weak creditworthiness of key 
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public institutions in relation to the requirements of the citizens. The lack of 
professionalism and amateurism in the institutional management encouraged the 
issue of some hasty normative and legislative decision documents, which were 
incoherent and confusing. These required several revisions or changes over time 
(see the Pensions’ Law with all its revisions, controversies and vagueness for the 
past 15 years, see the Adoptions’ Law with all its inaccuracies and vulnerabilities 
in the beginning, the Law of Child Protection, etc.). Hence, the rapid decrease in 
prestige of the basic institutions in the perception of the Romanian citizens. 

 With the small effects in time in changing the situation of the beneficiaries, 
and with a too high consumption of financial and human resources, the Ministry of 
Labor, one of the main ministries with social protection and assistance functions 
was subjected permanently to successive changes and even major restructuring. 
These were fluctuating, often made after models imposed from outside. The 
Romanian actual situation and specific needs were disregarded. As a rule, they 
were realized by huge projects with external financing (WB, European funds 
financing, PHARE, etc.), but also with foreign partners. The hasty and incoherent 
manner of organizing the administrative structures of the Ministry of Labor and 
Social Justice, the lack of clear regulations regarding their social responsibilities 
generated a more passive, disarticulated and costly policy. Hence, the poor chances 
of monitoring at institutional and macro-social level. The institutional-
administrative construction was a rigid, inflexible one to the evaluation and 
measuring the impact of the reforms within the system on the situation of the 
beneficiaries. By distributing and fragmenting the responsibilities to a large 
number of agencies, departments, services, the administrative-institutional 
framework failed facilitating the correlation of all financial benefits with the 
individualized/personalized forms of the social assistance services, and of the 
community services. The institutional-departmental structures, with independent 
programs gained increasingly more autonomy. In their rush for financial resources, 
they entered even in competition with one another. The multiple forms of social 
assistance, even though high in numbers, were isolated completely from one 
another, divided and fragmented on agencies, institutions, departments, and 
services remaining thus inefficient in relation to the amplitude and complexity of 
the needs in their swift dynamics. In the process of chaotic, rushed and 
uncontrolled decentralization, the ongoing evaluation of social aids but also central, 
county and local monitoring were all lacking. The system of beneficiaries’ 
qualification on forms of social assistance was not built correctly in agreement with 
the needs’ profile. It was often done bureaucratically, formally and randomly. It 
was not started from a preliminary “social enquête” (survey) of the beneficiaries 
that would ensure proper control and the evaluation of the actual segment in 
difficulty. Hence, it was allowed for over-qualifying within the system of those 
who did not have the right, but also to under-qualifying large part of those who 
really deserved to be included in the system. 
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A simple administrative-institutional scheme of the Ministry of Labor refers 
directly to a dense, incoherent structure with many departments, sectors, 
autonomous social services, without cooperation and communication links between 
them. Without the legal provision of the obligation to cooperate between them, the 
development objectives, targets and actual plans of measures of the institutional 
structures are elaborated/designed independently. Thereby, control is inexistent in 
covering the complex and multiple needs of the vulnerable ones. The present 
organization and functioning scheme over time of the Ministry of Labor is 
illustrative in this respect.  

INSTEAD OF CONCLUSIONS: CHARACTERISTICS OF AN INTEGRATED  
SOCIAL POLICY 

●  Beginning with the scarcity of material, financial and human resources in 
modern societies, an integrated social policy presupposes their balanced and 
responsible management. Last but not least, it assumes the commitment of political 
will for ensuring social justice, equal opportunities, lowering of social polarization 
and poverty, all necessary premises for social inclusion. 

●  An integrated policy supports evolutionary social changes by 
harmonizing/balancing the interests of the vulnerable groups and persons, without 
discriminating beneficiaries and their needs. 

●  An integrated policy is one of institutional-administrative structural 
stability, but wide open to innovation flexibility, to modern managerial 
construction (qualitative changes at administrative, legislative-normative and moral 
level).  

●  Being sustainable over time, an integrated policy ensures the continuity of 
the social reform process and excludes resuming it from the “0” starting point. 

Thus, an integrated social policy emerges as “synthesis” of the multiple links 
between local, regional, community and national development social programs. Its 
focus on increasing on the whole the quality of life can be pursued by relating it to 
the stages of putting into practice the objectives and targets determined by sectorial 
policy at the level of: 

● elaborating social policies,  
● evaluating social policies,  
● implementing and 
● monitoring at macro- and micro level.  
So, the measures proposed by the European Commission, in 2016, for 

Romania’s National Program regarding the sustainability requirements of 
economic growth are of high significance in this context. From Romania is 
required to associate economic growth with integrated active social measures for 
rendering efficient some social services in education, health, and youths’ 
employment. The proposal was to achieve a socially inclusive economic growth. 
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cest articol se concentrează pe influenţa multiplă ce o au 
asupra bunăstării individuale şi societale atât factorii 
economici cât şi cei sociali non-economici, fapt ce a stimulat 

dezvoltarea unor indicatori compoziţi agreaţi, centraţi pe specificul justiţiei 
sociale şi al calităţii vieţii. Armonizând teoriile psihosociologice, economice 
şi politice, privind calitatea vieţii cu bazele de date statistice (indicatori 
sintetici globali) se deschid astfel noi oportunităţi pentru corelarea politicilor 
sociale sectoriele la nivel global chiar din momentul proiectării lor. Astfel, 
indicatorii specifici au fost dezvoltaţi pentru justiţie socială, oportunităţi 
egale şi incluziune etc., în cadrul unor baze de date accesibile în timp real 
tuturor ţărilor membre UE. 

În fapt, prezenţa unor rezultate sintetice şi a unor indicatori sociali 
agregaţi (incluziune socială, justiţie socială, fericire etc.) măsoară impactul 
politicii sociale asupra bunăstării sociale/individuale şi, de asemenea, cu 
privire la satisfacţia faţă de viaţă a individului dintr-o comunitate (Precupeţu 
and Voicu M. 2005, Zamfir E. and Magino F. 2013). Aceşti indicatori pot să 
măsoare nu numai starea curentă, simpla prezentare statistică a situaţiei 
condiţiilor de trai ale populaţiei, dar şi dinamica lor în timp, ca un proces 
continuu de schimbare şi îmbunătăţire aduse calităţii vieţii. 

Piramida nevoilor a lui Maslow, teoriile generale ale sistemelor, 
teoriile structuraliste şi funcţionaliste sociologice şi antropologice, ca şi 
teoriile moderne ale satisfacţiei cu viaţa devin borne explicative teoretice 
pentru sprijinirea de politici interactive şi echilibrate. Mai mult, doar prin 
determinarea mutuală şi relaţia intercondiţională ale politicilor sectoriale 
susţinute prin indicatori sociali multiplii, schimbarea generală în timp a 
calităţii vieţii poate fi evaluată. 

Cuvinte-cheie: incluziune socială; grupuri vulnerabile; politici sociale 
integrate; indicatori sociali; calitatea vieţii. 
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PREVEDERI ALE LEGILOR GENERALE  
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE PENSII ADOPTATE  

ÎN ROMÂNIA, ANII 2000, 2010 ŞI 2019⎢ 

IOAN MĂRGINEAN 

rticolul cuprinde elemente din reglementări ale legilor generale 
de pensii de asigurări sociale din perioada postcomunistă. 
Legislaţiile respective aduc fiecare modificări mai mult sau mai 

puţin importante cu anumite consecinţe care vor fi analizate distinct. Dacă 
legea din 2000 a fost foarte mult întârziată, cea din 2010 a fost mai puţin 
necesară, iar în 2019 se prevede o modificare majoră, şi anume, egalizarea 
pensiilor pentru bărbaţi şi femei în aceeaşi situaţie de muncă.  

Cuvinte-cheie: pensie de asigurări sociale; contributivitate; punctaj 
total şi mediu; valoare de referinţă. 

INTRODUCERE 

Asigurările sociale de pensii sunt constituite şi administrate de către stat (de 
aici şi denumirile de „asigurări sociale de stat” sau „asigurări sociale din sistemul 
public”) şi se caracterizează, în principal, prin obligativitatea participării diferitelor 
categorii de persoane active ocupaţional, se bazează pe contribuţii ale acestora, ale 
angajatorilor şi suport din partea statului, fiind organizate, cel mai frecvent, în flux, 
prin solidaritate intra şi intergeneraţională. Persoanele active participă la finanţarea 
sistemului, iar cei care au împlinit vârsta standard de pensionare şi au contribuit cel 
puţin pe durata minimă devin beneficiari ai pensiei ca venit de înlocuire pentru tot 
restul vieţii. Este vorba de o organizare „Pay as you go” (plăteşti pe măsură ce 
câştigi). În unele ţări se practică însă o contribuţie nediferenţiată de asigurări 
sociale, cheltuielile fiind repartizate de autorităţile centrale, după cum resursele 
pentru acordarea acestor prestaţii pot să provină direct de la bugetul public 
construit prin impozitare (Mărginean 1994; Mărginean 1995). 

Aici se impune o comparaţie a asigurărilor private şi a celor sociale în 
domeniul pensiilor. Aşa, de exemplu, asigurările private (accidente, calamităţi 
naturale, deces etc.) au la bază un calcul actuarial determinat prin probabilitatea 
producerii riscului asigurat, iar dacă acesta se produce, asiguratul sau moştenitorii 
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primesc o despăgubire stabilită prin contract, astfel cel care organizează şi 
administrează sistemul să acopere cheltuielile şi să obţină un profit. Dacă riscul 
asigurat nu se produce în perioada contractului, asiguratul nu primeşte nimic. În 
cazul asigurărilor private de pensii avem de-a face cu ceva diferit. La ieşirea la 
pensie se achită asiguratului suma acumulată sau se organizează o pensie viageră 
pentru o anumită perioadă de timp. În cazul decesului persoanei respective se fac 
plăţi către moştenitori, iar dacă aceştia nu există sumele rămân la organizatorul 
sistemului. 

La rândul lor, asigurările sociale de pensii, aşa cum precizam, alcătuiesc un 
sistem de solidaritate intra şi intergeneraţională, cu garanţia statului, iar persoanei 
cu drept de pensie îi revine venitul de înlocuire. Pensia se acordă şi în cazul 
intervenirii unui accident sau a unei boli cu pierderea parţială sau totală a 
capacităţii de muncă. De asemenea, la decesul pensionarului, urmaşi ai săi 
(soţie/soţ; copii; tineri aflaţi în sistemul de învăţământ) sunt îndreptăţiţi la un 
anumit cuantum din valoarea pensiei titularului. În cazul decesului persoanei 
asigurate, fără urmaşi calificaţi la a primi părţi din pensie, încetează cheltuielile, cu 
excepţia ajutorului de înmormântare (pe baza efectuării serviciului funerar). Deci, 
sunt situaţii în care persoana decedează înainte de ieşirea la pensiei, altele primesc 
pensia pe perioade foarte scurte, pe când unele pot beneficia de aceasta pentru 20 
de ani şi chiar mai mult. 

Din bugetul asigurărilor sociale de pensii se alocă şi o sumă pentru acordarea 
de bilete pentru tratament balnear. 

În lucrările la care am făcut trimitere mai sus m-am referit şi la soluţiile de 
recomandat a fi adoptate în organizarea asigurărilor de pensii, iar prin demersurile 
argumentate am avut în vedere un mix între asigurările sociale (de neînlocuit), cele 
ocupaţionale (ca bonus al muncii) şi private. 

În cele ce urmează intenţionez să aduc în atenţie, în principal, prevederi 
incluse în legile generale ale asigurărilor sociale de pensii din ultimele două 
decenii: anii 2000; 2010; 2019 (adoptată iniţial de Parlament în decembrie 2018). 
Cea de-a treia lege generală a pensiilor s-a aflat la începutul anului 2019 în analiză 
la Curtea Constituţională, iar prin decizia acesteia, două articole au fost declarate 
neconstituţionale, cu prevederi referitoare la virarea contribuţiilor şi obţinerea 
pensiei de invaliditate. Mai exact, se solicită să se specifice că angajatorul are 
obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze contribuţiile asiguratului, iar la pensia 
de invaliditate să se corecteze condiţionalitatea obţinerii acesteia de îndeplinirea 
stagiului minim de contribuţie de asigurări sociale (15 ani, pentru situaţii care nu au 
legătură cu munca), fiind suficientă aflarea solicitantului în sistemul de asigurări 
sociale. Modificările au fost adoptate în Parlament pe 8 iulie 2019 şi legea a fost 
publicată în Monitorul Oficial în ziua următoare. 

Revin la această temă după abordările pe care le-am avut la primele două legi 
(Mărginean 2007; Mărginean 2011) pentru a întregi demersul şi cu ultima 
legiferare raportată la cele anterioare, iar acesta să fie unul de sinteză axat pe tema 
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enunţată în titlu: legislaţia generală în domeniul pensiilor de asigurări sociale. Vom 
constata că în intervalul de referinţă s-au adus multe modificări conţinutului legilor 
adoptate pe parcurs şi nu toate dintre acestea au avut consecinţe favorabile asupra 
contributorilor şi/sau pensionarilor. 

Îmi propun, mai întâi, să fac câteva referiri la perioada de debut a asigurărilor 
sociale de pensii în România, precum şi la intervale de timp ulterioare până în anul 
2000. 

ÎNCEPUTURILE ASIGURĂRILOR SOCIALE DE PENSII ÎN ROMÂNIA 

După cum se cunoaşte, asigurările sociale de pensii sunt un construct relativ 
recent în istoria omenirii, dar care înregistrează deja un număr important de ani, 
dacă avem în vedere introducerea lor începând cu anul 1889, în Germania. La 
rândul său, şi România (vechiul Regat) s-a înscris printre primele ţări care au 
adoptat asigurările sociale de pensii (bătrâneţe), ca parte a reglementărilor din 
domeniul muncii, şi am în vedere legea din anul 1912 (numită şi Legea Neniţescu). 
De menţionat că pensiile de serviciu s-au organizat de la jumătatea secolului al 
XIX-lea, prevăzute a se realiza prin Regulamentele Organice din anii 1831–1832.  

Cât priveşte legea din 1912, „Organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor 
muncitoreşti”, aceasta se referea şi la asigurarea obligatorie de bătrâneţe pentru 
lucrători, meseriaşi-patroni, meşteri şi ucenici, precum şi lucrătorii din întreprinderile 
statului, judeţelor şi comunelor, fiind excluşi cei care beneficiau de pensii speciale. 
Îndreptăţirea la pensie se producea dacă s-au îndeplinit condiţiile de cotizare: 
minim 1 200 de săptămâni (200 de săptămâni pentru pensia de boală), cuantumul 
cotizaţiei fiind de 15 bani pe săptămână atât pentru salariat, cât şi pentru patron şi 
stat; şi s-a atins vârsta de 65 de ani (se plăteau, deci, 23,40 lei pe an şi 540 lei 
pentru stagiul minim de cotizare). Valoarea pensiei era în sumă fixă de 150 de lei 
pe an pentru toţi asiguraţii. Dacă asiguratul deceda şi contribuţia fusese plătită 
pentru 200 de săptămâni, sumele acumulate se restituiau văduvelor şi copiilor mai 
mici de 16 ani. Drept urmare, primii beneficiari ai unei pensii de boală au putut fi 
în anul 1916, iar pentru limită de vârstă în 1936. 

Legea a rămas în vigoare, cu anumite schimbări, până la adoptarea legii 
unificării, care a avut loc în anul 1933, Legea Ioaniţescu (Marinescu 1995). Dintre 
modificările evidenţiate de autorul la care am făcut trimitere menţionez cuprinderea 
în sistem, după Marea Unire de la 1918, a Basarabiei (1921, unde nu existau 
asigurării de pensii), precum şi a Ardealului şi Bucovinei (1932). 

Legea Neniţescu a fost precedată de o altă lege de asigurări sociale (Legea 
Missir 1902), dar ea nu prevedea pensia de bătrâneţe, poate şi pentru faptul că a 
fost adoptată în timpul mandatului unui guvern liberal din care făcea parte şi cel 
care a dat numele legii, ori este bine cunoscut în istoria europeană a problemei că 
liberalii, în general, s-au opus legilor de asigurări sociale, cu atât mai mult pentru 
pensii, iar poziţia lor se baza pe argumentul că „statul bunăstării” deci şi asigurările 



IOAN MĂRGINEAN 338 

sociale întăresc rolul statului în detrimentul coeziunii familiale şi comunitare 
(Mărginean 1994). 

La rândul său, legea unificării asigurărilor sociale nu mai cuprindea 
asigurările de pensii (probabil şi aici erau implicate considerente de tipul celor 
menţionate anterior), dar au rămas în vigoare drepturile câştigate, iar sistemul a fost 
reintrodus în 1938 (Legea Ralea). 

O analiză sistematică a asigurărilor sociale din prima jumătate a secolului al 
XX-lea este realizată de către Ilie Marinescu, citat anterior. În timp au apărut şi 
apar mereu o serie de lucrări, rapoarte, evaluări, dar şi comentarii în mass-media 
etc., în care se tratează problematica pensiilor de asigurări sociale, multe dintre ele 
cu relevanţă, dar sunt exprimate şi puncte de vedere alarmiste, inclusiv prevestind 
lipsa de sustenabilitate şi chiar colapsul sistemului public de pensii, fără a se ţine 
cont de modul cum este organizat, şi anume cu garanţia statului, ceea ce nu înseamnă 
că nu trebuie urmărit în permanenţă o cât mai bună funcţionare a sistemului. 

Voi menţiona aici două dintre lucrări pe temă pentru caracterul lor foarte 
sistematic: Corina Cace „Asigurările sociale, management, evoluţie tendinţe”, 
2004; Valeriu Frunzaru „Sistemul de pensii românesc. O evaluare din perspectivă 
europeană”, 2007. 

PERIOADA REGIMULUI COMUNIST ŞI PRIMA DECADĂ A TRANZIŢIEI 

De reţinut că printr-o reglementare din anul 1945 se extind asigurările sociale 
la toţi salariaţii, apoi legi generale sunt adoptate în anii 1949 (se desfiinţează 
asigurările private, iar bugetele asigurărilor publice şi private sunt preluate de către 
stat), 1966 şi 1977 (ultima a rămas în vigoare, cu multe schimbări, până la 31 
martie 2001).  

În anul 1966 s-a introdus sistemul pensiei suplimentare pe bază de fond de 
acumulare, cu contribuţia separată a asiguratului. După anul 1990, guvernele s-au 
împrumutat de la fondul respectiv, fără a mai returna sumele, aşa încât sistemul a 
ajuns să fie desfiinţat (prin legea pensiilor din anul 2000), iar cei care au contribuit 
primesc anumite măriri ale pensiei. 

În anul 1992 s-a organizat un sistem aparte de asigurări sociale pentru 
agricultori, iar acesta a fost inclus în sistemul public prin Legea din anul 2000. 

Alte acţiuni din prima decadă postcomunistă, cu efecte importante asupra 
sistemului de pensii de stat, au fost aducerea aici a pensionarilor din sisteme 
separate care şi-au pierdut sursele de finanţare: foşti membrii CAP, cei din 
cooperativele meşteşugăreşti etc.; s-au echivalat stagii noncontributive, s-a introdus 
posibilitatea pensionării înainte de împlinire a vârstei standard de pensionare; 
acordarea cu foarte multă uşurinţă a pensiei de invaliditate (restricţionată în ultimii 
ani ai regimului comunist). Drept urmare a avut loc o sporire considerabilă a 
numărului beneficiarilor de pensii, precum şi o reducere a nivelului real al pensiei, 
aceasta din urmă cauzată şi de ritmul galopant al inflaţiei. Totuşi, prin nivelul 
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scăzut al pensiilor, sistemul a înregistrat excedente, până în anul 1994 inclusiv, 
după care a intrat în deficit cronic, acoperit de la bugetul de stat. Mai exact, dacă în 
anul 1989 erau 2,233 milioane de pensionari de asigurări sociale, din care 1,547 
milioane erau pentru munca depusă şi limită de vârstă (iar împreună cu pensionarii 
din agricultură se ajungea la un total de 3,240 milioane), în anul 1995 s-au 
înregistrat 3,6 milioane la prima categorie, dintre care cu limita de vârstă erau 
2,568 milioane, iar pensionarii din agricultură totalizau 1,587 milioane, ajungându-
se astfel la un volum de 5,187 milioane. Tot în acest an, pensia reală se situa la 
61,2%, comparativ cu anul 1990. Numărul maxim de pensionari s-a înregistrat în 
anul 2002, când erau 6,342 milioane persoane cu drept de pensie, din care 4,665 
milioane asigurări sociale de stat, cu limită de vârstă, 3,206 milioane (agricultori, 
1,677) (INS – Anuarul Statistic). 

În anul 2018, numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale 
de stat a fost de 4,685 milioane, din care cu vechimea şi vârsta standard 3,544 
milioane. Cu perioade lucrate în agricultură erau 740 de mii (CNPP, Serviciul 
Studii şi Analize).  

La finalul demersului meu, şi de această dată am formulat propuneri pentru 
modificarea şi completarea documentelor pregătitoare ale unei noi legi a pensiilor 
pe care şi acum le consider adecvate şi mă refer la introducerea asigurărilor 
ocupaţionale plătite de către angajator (foarte răspândite în ţările dezvoltate ca 
bonus al muncii depuse de către angajat).  

În ceea ce priveşte contribuţiile la Sistemul Asigurărilor Sociale de Pensii, 
conform evidenţei CNPP, la nivelul anului 1973 se achita de către întreprindere o 
cotă unică de 15% din veniturile asiguratului; 14% de câtre asociaţiile de locatari şi 
7% de câtre persoanele fizice pentru personalul casnic angajat (rămasă în vigoare 
până la înlăturarea regimului comunist).  

În anul 1990, cota unică pentru angajatori s-a stabilit la 20%, iar din 1992  
s-au introdus cote diferenţiate pe grupe de muncă (I – 35%; II – 30%; III – 25% şi 
15% pentru personalul casnic angajat). În anul 1999, cotele respective au crescut la 
40%; 35% şi 30%, cu menţinerea nivelului anterior pentru personalul casnic 
angajat.  

În legislaţia generală adoptată, începând cu anul 2000, s-au efectuat 
modificări importante, inclusiv unele de natură inovativă. Am în vedere 
introducerea în anul 2000 a punctului de pensie ca mijloc de determinare a 
cuantumului pensiei, luându-se în considerare întreaga perioadă de contribuţii, ceea 
ce a avut ca efect niveluri mai mici ale noilor pensii, în comparaţie cu metoda 
veche de calcul (Legea 3/1977), când s-au luat în considerare cinci ani consecutivi 
din ultimii 10; Legea 127/2019 prevede recalcularea tuturor pensiilor în plată prin 
introducerea unui coeficient de multiplicare, punct de referinţă comun pentru 
bărbaţi şi femei.  

În demersul meu actual nu voi specifica numele partidelor /coaliţiilor de 
partide în legătură cu legile analizate, pentru a nu diminua concentrarea pe 
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legislaţie care este aici de interes. Cel mult voi face trimiteri la orientările politico-
ideologice a celor care au alcătuit guvernul şi majoritatea parlamentară la momentul 
adoptării legilor respective. O abordare recentă a alegerilor cu nominalizări ale 
partidelor şi coaliţiilor de guvernare se regăseşte în lucrarea „Puterea politică în 
România de la comunism la noul capitalism”, Iulian Stănescu, 2014. 

Mai menţionez şi faptul că încă din anul 1993 s-a elaborat de către 
guvernarea de stânga o Cartă Albă a asigurărilor sociale, iar în anul 1996 s-a lansat 
Proiectul legii privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale. Am participat la 
o dezbatere a acestui proiect împreună cu colegi din ICCV, cercetători de la 
Institutul de Cercetări în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi cu 
specialişti din Ministerul Muncii (moderator Marcel Doru din ICCV). Cu acel 
prilej s-au evidenţiat multe neajunsuri ale textului respectiv şi s-au formulat 
propuneri de îmbunătăţire, mai ales de către participanţii din Institut – Cătălin 
Zamfir, Gheorghe Barbu, Ioan Mărginean, Gheorghe Socol, Mariana Stanciu. De 
asemenea, într-un studiu pe care l-am publicat în anul 1999 am tratat 
reglementările de asigurări sociale la zi.  

Prima lege generală consacrată asigurărilor sociale de pensii din perioada 
postcomunistă s-a adoptat doar în anul 2000 (Legea 19, când la guvernare era o 
coaliţie de centru-dreapta, după alegerile din 1996), cu intrarea în vigoare la  
1 aprilie 2001 (cu o guvernare de stânga). 

La conturarea legii din 2000, o contribuţie majoră au avut-o experţi ai Băncii 
Mondiale, care promovau ideea diminuării importanţei asigurărilor sociale de 
pensii, în favoarea celor private. De altfel, în anul 2000, pentru bugetul pe 2001 s-a 
limitat cuantumul venitului pentru plata asigurărilor de pensii la trei salarii medii 
brute pe economie. Prin această prevedere se dorea să le faciliteze celor cu salarii 
mari înscrierea la asigurările facultative private, dar totodată le reducea cuantumul 
potenţial al pensiilor publice. În acelaşi an s-a eliminat contribuţia la pensia 
suplimentară, iar un nou sistem (pilonul II) de contribuţii la pensia publică 
administrată privat s-a introdus în anul 2008. 

Este surprinzător faptul că s-a amânat atât de mult adoptarea unei legi a 
pensiilor de asigurări sociale. Guvernările de stânga din perioada 1990–1996 au 
elaborat numai proiecte, astfel că este îndreptăţită şi întrebarea de ce nu s-a acţionat 
pe măsura nevoilor resimţite în sistem. Nu este exclusă reţinerea în a introduce 
anumite limitări înainte de alegeri. La rândul său, noua guvernare de centru-
dreapta, doar în ultimul an al mandatului a adoptat legea, cu intrarea în vigoare un 
an mai târziu. S-a întâmplat că aplicarea a revenit celor cu orientare de centru-
stânga (mandat început în 2001). 

Doar legea din 2010 a fost adoptată şi pusă în aplicare de partidele de centru-
dreapta. Cât priveşte reglementarea din anii 2018–2019, ea aparţine unei coaliţii de 
partide cu orientări de centru-stânga şi dreapta, cu intrarea deplină în vigoare în 
anul 2021, când nu se ştie cine va guverna (alegeri parlamentare în 2020).  
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Prevederi ale legilor generale de asigurări sociale de pensii, 
începând cu anul 2000 

În demersul de faţă voi selecta conţinuturi ale legilor de interes pe care le 
consider a fi mai relevante pentru caracterizarea fiecăreia dintre reglementările 
respective şi constituirea unui demers integrator. 

Legea asigurărilor sociale de pensii nr.19/2000 este, cum am precizat deja, 
prima reglementare generală elaborată după înlăturarea regimului comunist, cu  
11 ani mai târziu, deşi între timp s-au emis multe acte normative în domeniu, 
pentru adaptarea la noile condiţii sociale, economice şi politice. Totodată, au trecut 
şi mulţi ani de la acele documente care trebuiau să fie pregătitoare, cum au fost 
Carta Albă şi Proiectul de lege. Întârzierea în raport cu necesităţile resimţite este 
dovedită prin faptul că în această lege, pe lângă elementele noi, s-au abrogat 35 de 
legi, decrete, ordonanţe, Hotărâri de Guvern, articole din diferite acte normative. 
Mai mult, şi în interval de opt ani de funcţionare a noii legi au fost abrogate 20 de 
articole sau aliniate şi s-au introdus altele 34 de articole sau aliniate, ceea ce 
dovedeşte o întemeiere scăzută a conţinutului său (datele respective au fost extrase 
din forma actualizată a legii până în anul 2008). Totodată, însă, multe dintre 
reglementările din această lege au rămas în vigoare şi sunt incluse în textul din 2019.  

În prima lege s-au evidenţiat şapte principii călăuzitoare: unicitatea; 
egalitatea; solidaritatea socială; obligativitatea; contributivitatea; repartiţia şi 
autonomia, iar acestea vor fi completate prin legile ulterioare. A devenit obligatoriu 
să se asigure persoanele care desfăşurau activităţi pe baza unui contract de muncă; 
funcţionarii publici, deţinătorii de funcţii elective, persoane numite în autorităţi 
executive, legislative şi judecătoreşti, membrii cooperatori precum şi multe alte 
categorii, de la cei din asociaţii la persoane cu activităţi independente. 

Aşa cum menţionam anterior, în cuprinsul legislaţiei s-a promovat punctul de 
vedere referitor la diminuarea importanţei asigurărilor sociale în domeniu. De 
altfel, Banca Mondială a publicat, în anul 1994, o lucrare: “Averting the Old Age 
Crisis. Politicies to Protect the Old and Promote Groth” (New York, Oxford 
University Press), în legătură cu care a organizat mai multe întâlniri în fostele ţări 
socialiste pentru a susţine şi argumenta asigurarea privată pe bază de fond de 
acumulare care să devină şi o sursă de investiţii. Totodată, se resping asigurările 
ocupaţionale plătite de angajator (distincte de sistemul de stat), răspândite în ţările 
dezvoltate.  

Administrarea sistemului de asigurări sociale se face prin Casa Naţională de 
Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) şi Casele judeţene şi 
Municipiului Bucureşti. Contribuţiile la sistemul de asigurări sociale de pensii se 
stabilesc prin legea bugetului acestuia şi sunt diferenţiate pe condiţii de muncă. În 
această reglementare, vechea clasificare în grupe de muncă III; II; I se înlocuieşte 
cu: normale, deosebite (diminuează prin riscuri capacitatea de muncă) şi speciale 
(expunere la radiaţii şi anumite profesii artistice). Trecerea de la ierarhizarea prin 
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numere la denumiri nu era necesară, mai ales că termenii „deosebit” şi „special” 
pot fi utilizaţi interşanjabil prin sinonimie (DEX-ul limbii române). 

Sunt prevăzute cinci categorii de pensii: limită de vârstă, anticipată, 
anticipată parţială, invaliditate şi de urmaş. 

Inovaţia de care aminteam este instituirea punctului de pensie ca mijloc de 
stabilire a valorii pensiei. Pentru a se determina pensia unei persoane se urmează o 
anumită procedură: se calculează punctajele lunare prin raportarea venitului brut al 
asiguratului la salariul mediu brut pe economie; apoi se calculează punctajul anual 
ca medie a celor 12 punctaje lunare; punctajele anuale se însumează, iar la 
pensionare se împart la numărul de ani-standard de contribuţie şi se obţine 
punctajul mediu total; acesta din urmă se înmulţeşte cu valoarea punctului de 
pensie şi rezultă mărimea pensiei.  

La prima vedere ar fi de apreciat introducerea acestui mecanism de calcul la 
stabilirea pensiei, dar, aşa cum menţionam, nivelul pensiilor noi s-a diminuat, 
deoarece în primii ani de activitate veniturile populaţiei sunt mai mici comparativ 
cu restul perioadei. Totodată s-a constatat că în decursul timpului, prin legea 
bugetului asigurărilor sociale anuale, autorităţile deţin controlul asupra fixării valorii 
punctului de pensie, el poate fi menţinut la acelaşi nivel mai mulţi ani, poate fi 
crescut cu valori mici sau dimpotrivă cu valori mari, în funcţie de opţiunile decidenţilor. 

Cota pentru contribuţia la grupa normală de muncă, limitată la trei salarii 
medii brute, a fost stabilită la 35%, distribuită 23,33 la angajator şi 11,67 la 
angajat. După doi ani, limitarea contribuţiei a crescut la cinci salarii medii brute pe 
economie (grupa normală de muncă: 34%; 24,5% şi 9,5%), ca din anul 2008 până 
în 2010 inclusiv să se contribuie pentru întreaga sumă câştigată (29,0%; 19,5%; 
9,5% tot pentru grupa normală de muncă), iar ulterior pentru echivalentul a cinci 
salarii medii brute pe economie pentru fiecare loc de muncă, rămas în vigoare până 
în anul 2017 inclusiv, apoi se contribuie pentru întregul venit definit prin codul fiscal. 

În Legea 19 din 2000 se prevede un stagiu complet de cotizare de 30 de ani 
pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi (cu atingerea acestor niveluri în 13 ani), 
totodată, stagiul minim de cotizare creşte tot treptat de la 10 la 15 ani atât pentru 
femei cât şi pentru bărbaţi. Femeile care au născut trei copii şi i-au crescut până la 
vârsta de 10 ani primesc o reducere a vârstei standard de pensionare cu un an, iar 
pentru patru copii sau mai mulţi reducerea este de doi ani. 

Într-un text aparte din această lege se consemnează că în sistemul public de 
pensii orice persoană se poate asigura şi în baza unui contract de asigurări sociale 
pentru pensia de limită de vârstă sau pentru completarea ei. Cât priveşte deficitul 
sistemului, acesta se acoperă din fondul de rezervă, iar dacă nu este suficient, suma 
necesară provine de la trezoreria statului. 

Şi în România se adoptă un sistem de asigurare facultativă de pensii în regim 
privat (Legea 204/2006), cu acordarea unei deduceri fiscale. Participantul poate 
contribui cu o cotă de maxim 15% din salariul brut/venitul asigurat. În măsura în 
care contribuţia pentru acest sistem este suportată de către angajator, el ar furniza 
pensie ocupaţională. 
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De asemenea, după ce a fost închisă organizarea pensiei suplimentare datată 
din perioada comunistă (1966), din anul 2008 funcţionează sistemul pensiilor 
publice administrate privat cu contribuţia asiguratului (Legea 411/2004, cu 
modificările ulterioare, cele mai multe în anul 2007). Cota de contribuţie este 
dedusă din cea generală la sistemul de pensii (la început ea fost de două puncte 
procentuale şi s-a ajuns la 5,1%, iar din 2018 este de 3,75% din salariul brut, 
întregit cu aducerea întregii contribuţii de asigurări ca obligativitate a angajatului şi 
virată de către angajator). S-ar fi putut reglementa astfel încât contribuţia să fie 
separată de aceea din sistemul public, plătită de angajator sau asigurat. De reţinut 
că suma, reprezentând contribuţia la sistemul public şi la pilonul II, nu se impozitează. 

Introducerea acestui nou sistem de pensii reduce contribuţia la asigurările 
sociale de pensii de la 25% la 21,25% (din totalul contribuţiei, 85% merge la 
sistemul general, iar 15% la cel administrat privat). Totodată, venitul luat în calcul 
la determinarea pensiei publice se reduce cu suma îndreptată spre pilonul II, 
rămânând în fapt 96,25% din contribuţia totală, ceea ce se răsfrânge negativ asupra 
fondului din care se plătesc pensiile curente. 

Contribuţiile participanţilor în acest ultim caz sunt gestionate de către 
administratorii mai multor Fonduri, prin investiţiile activelor sub controlul unei 
Comisii de supraveghere. Un asigurat se înscrie la un singur fond, dacă nu optează 
este repartizat aleatoriu, iar pe parcurs se poate transfera la un alt de Fond de 
administrare. 

Prin Legea 119/2010 (30 iunie) sunt aduse în sistemul public categoriile de 
pensii care erau separate: militare de stat (de serviciu) – Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii; pensiile 
poliţiştilor şi funcţionarilor cu statut special din sistemul penitenciarelor, precum şi 
pensiile speciale ale personalului de specialitate şi auxiliar ale instanţelor 
judecătoreşti şi ale parchetelor de pe lângă acestea; diplomatic şi auxiliar; 
funcţionari publici; parlamentari deputaţi şi senatori; Curtea de Conturi; personal 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă. 

Pensiile militare de stat sunt scoase însă din sistemul public cinci ani mai 
târziu (Legea 223/2015). De altfel, transformarea lor în pensii publice a fost una 
mai mult formală, menţinându-se funcţionalitatea caselor de pensii teritoriale care 
le administra separat. 

Este interesant cum se caracterizează sistemele de pensii, din perspectiva 
beneficiilor (Mihai Şeitan 2012). 

− Asigurările sociale (pilonul I) – au beneficii definite.  
− Pensiile publice administrate privat (pilonul II) – garanţii investiţionale 

minime. 
− Pensii private (pilonul III) – garantarea facultativă a profitului. 
Din anul 2009 s-a instituit pensia socială minimă, numită acum indemnizaţie 

socială pentru pensionarii din sistemul public sau din afara lui dacă pensiile sunt 
sub nivelul stabilit, în 2019, în valoare de 704 lei. Fondurile provin atât de la 
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bugetul de pensii, cât şi de la bugetul de stat (ca accesoriu al dreptului principal). 
Prin acelaşi sistem de intervenţii de la bugetul de stat se completează şi 
indemnizaţiile cu caracter reparatoriu: revoluţionari, veterani de război, deţinuţi 
politici, deportaţi, strămutaţi, precum şi pensiile integrate în sistemul public. 

Într-o referire la Legea 19/2000 specificam, aşa cum se întâmplă în multe ţări 
dezvoltate, că statul ar trebui să intervină cu o contribuţie necondiţionată de plăţile 
directe pentru unele pensii sau părţi ale acestora şi/sau de un deficit la bugetul 
asigurărilor sociale de pensii, tocmai pentru a facilita măriri ale pensiilor în cazul în 
care nivelul acestora este sub nevoile de trai (Mărginean 2008).  

La rândul său, Legea 263, din decembrie 2010, mai puţin întemeiată, se 
adoptă în contextul urmăririi de către guvernarea partidelor de centru-dreapta a 
obiectivului de a constitui un aşa-zis sistem unitar de pensii publice.  

Asemănător s-a întâmplat şi cu legea salarizării, aici însă procesul a fost mai 
îndelungat. În anul 2009, cu o guvernare de stânga, centru-dreapta (care a 
funcţionat sub un an după alegerile din 2008) s-a adoptat Legea cadru nr. 330 care 
nu s-a aplicat, a fost abrogată şi înlocuită cu Legea 285/2010, prin care s-a amânat 
întregirea salariilor reduse cu 25% în vara anului 2010, aşa încât s-a adoptat un nou 
act normativ intrat în vigoare în 2011 (Mărginean 2011). În 2017 se adoptă o altă 
lege (153) privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Deşi s-au 
specificat niveluri de salarizare pe funcţii, acest fapt nu a înlăturat acordarea de 
diferite sporuri în anumite domenii, care evident că modifică raporturile salariale 
de încadrare. 

La cele şapte principii din Legea 19 se mai introduc încă două referitoare la 
drepturile de pensie, imprescribilitatea şi incesibilitatea (drepturile de pensie nu pot 
fi cedate). Totodată, prin legea respectivă, denumirea CNPAS devine CNPP − Casa 
Naţională de Pensii Publice.  

Legea pensiilor din 2010 prevede o creştere a vârstei standard de pensionare 
pentru femei de la 60 la 63 de ani, şi se trece la stagiul complet de 35 de ani (cu 
prevederea unui interval de timp pentru atingerea acestei limite).  

Se include reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani pentru 
persoanele care trăiesc în zone puternic poluate prin extracţia şi prelucrarea 
minereului, cu specificarea de eliminare a poluării până în anul 2030 (Legea din 
2019 prevede elaborarea unei metodologii pentru determinarea gradului de poluare, 
fără a mai da un termen de eliminare a compensării). 

Alte prevederi introduc sancţiuni severe în cazul unor contravenţii: 
executarea silită pentru neplata contribuţiei, suspendarea pensiei de invaliditate 
dacă beneficiarul nu se prezintă la centrul medical conform obligaţiilor. 

De reţinut că la articolul 194 se menţiona că în următoarele două luni 
(noiembrie – decembrie 2010) să se elaboreze un proiect de lege pentru pensiile 
ocupaţionale, ceea ce nu s-a realizat, deşi o directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului (2 341 din 2016) prevedea şi ea o astfel de pensie, cu termen de 
implementare 13 ianuarie 2019.  
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Şi din această lege se abrogă reglementări adoptate anterior şi se introduc noi 
reglementări. Dincolo de referirile la pensiile de serviciu sunt şi alte abrogări, 
conform actualizării din anul 2018. Pe de altă parte, s-a hotărât recalcularea 
pensiilor din grupele I (specială) şi II (deosebită) de muncă pentru perioadele când 
acestea nu au fost luate în considerare (procesul este acum în desfăşurare cu 
referinţă la luna octombrie 2018).  

În cuprinsul legii se regăsesc şi specificări ale determinării valorii punctului 
de pensie până în anul 2030. Mai exact, se prevedea o creştere a acesteia cu rata 
inflaţiei şi 50% din creşterea reală a salariului mediu brut pe economie pentru anul 
2020. Începând cu anul 2021, proporţia ar fi urmat să se reducă cu câte 5%, iar din 
2030 să se utilizeze numai rata inflaţiei (prin Legea din 2019 se reintroduce luarea 
în considerare a 50% din creşterea reală a venitului).  

Introducerea unor astfel de elemente nefundamentate este de nerecomandat, 
existând probabilitatea de a fi modificate chiar înainte de a intra în vigoare.  

De asemenea, la legea din 2019 se adaugă încă 3 ani (2019–2021) cu valori 
ale punctului de pensie determinate în avans: 1265 lei; 1775 lei; 1875 lei. De 
această dată, dincolo de proiecţiile pentru viitor, atrage atenţia creşterea mult mai 
accentuată din anul 2020.  

Dacă în perioada 2011–2014 (cu alternanţă la guvernare în anul 2012) s-a 
menţinut un ritm scăzut al creşterii punctului de pensie (733 lei în 2011 şi 791 de 
lei în 2014, cu medii anuale de creştere egale cu 2,63 puncte procentuale), şi în 
următorii doi ani (2015 şi 2016, ultimul cu guvernare tehnocrată) ritmul anual de 
creştere a fost tot unul modest, de câte cinci puncte procentuale (de la 830 de lei, în 
2015, la 872 lei în 2016), pentru ca în anul 2017 (guvernare centru-stânga, dreapta) 
să se aplice două majorări (ultima prin derogare), ajungându-se la 1 000 de lei în 
luna septembrie, o creştere de 12,6%, respectiv 1 100 în septembrie 2018, spor de 
10%. Acest ultim nivel al punctului de pensie reprezenta, în ianuarie 2019, o 
valoare relativă de 22,7% faţă de salariul mediu brut pe economie (4 837 lei) şi 
37,4% raportat la salariul mediu net (2 936 lei). Este de aşteptat ca prin creşterile 
prevăzute pentru perioada următoare această ultimă valoare să ajungă spre 45%. 

În intervalul de referinţă au intervenit şi alte schimbări care au sporit nivelul 
net al pensiilor. Am în vedere: eliminarea în 2017 a contribuţiilor la asigurări 
sociale de sănătate (5,5%) şi a impozitării pensiilor sub 2 000 de lei, reducerea 
acestei sume şi din pensiile mai mari; diminuarea generală a impozitului pe venit 
de la 16% la 10%, de care beneficiază şi pensionarii cu pensiile de peste 2 000 de 
lei. Scoaterea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate pentru toţi pensionarii 
este o măsură favorizantă, dar discriminatorie în raport cu salariaţii care plătesc 
această contribuţie şi deci ar trebui să se revină (o cotă de 5,5% cât era anterior 
anului 2018 contribuţia plătită de asigurat). Recomandarea pentru astfel de măsură 
se întemeiază pe faptul că în domeniul asigurărilor de sănătate avem de-a face cu 
acoperirea serviciilor curente de îngrijire a sănătăţii. Contribuţiile din trecut nu 
acoperă serviciile viitoare, iar scutirea de plată se justifică numai pentru cazuri 
speciale.  
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Cât priveşte impozitarea salariilor şi pensiilor şi aici se impune o corecţie 
pentru a înlătura inechitatea, atât timp cât un salariat cu salariul minim pe 
economie (2 080 lei în prezent), după ce plăteşte contribuţiile de asigurări de pensii 
(25%) şi de sănătate (10%) rămâne cu un venit post contribuţii de 1 352 de lei. La 
această sumă se aplică un impozit de 10%, cu luarea în calcul a unor deduceri 
pentru persoanele aflate în întreţinere. În cazul în care nu există persoane în 
întreţinere se ajunge la un net de 1 263 lei. La nivelul maxim al deducerii (de 1 280 
lei pentru patru sau mai multe persoane în întreţinere) venitul net este aproape de 
venitul post contribuţii sociale (1 346 lei). 

Ar fi de luat în seamă introducerea unui impozit progresiv moderat pe 
veniturile din pensii şi salarii. Când spun moderat, am în vedere o cotă maximă de 
15–20% pentru veniturile brute care depăşesc de patru ori salariul mediu brut pe 
economie. Apelul la salariul minim şi salariul mediu ca referinţe dă posibilitatea 
adaptărilor sistematice o dată cu schimbarea valorilor acestora.  

Înainte de a face anumite modificări la sistemul de impozitare se impune o 
analiză de impact. Dar aşa cum este admisă reducerea poverii fiscale, în caz de 
nevoie se impun şi creşteri ale acesteia în cuantumuri suportabile, fără să afecteze 
în mare măsură bunăstarea materială şi cu atât mai mult să îngreuneze situaţia celor 
cu venituri mici. Păstrarea structurii actuale în domeniul fiscalităţii este, însă, 
inechitabilă şi ar trebui adusă la o formă care să elimine tratarea diferită a 
persoanelor cu venituri apropiate. 

Pe de altă parte, în unele domenii se acordă scutiri de impozite chiar dacă 
salariile sunt mari, considerându-se a fi o stimulare a activităţii. Se pot identifica 
însă alte mijloace de intervenţie în favoarea angajatorilor care îndeplinesc anumite 
criterii. Cât priveşte motivarea salariaţilor, aceasta ar trebui să fie în sarcina 
angajatorilor, inclusiv a instituţiilor publice pentru angajaţii lor. De asemenea, 
autorităţilor publice le revine sarcina de a urmării obţinerea motivării persoanelor 
apte de muncă, dar fără ocupaţie, să-şi schimbe acest statut, prin acţiuni precum 
susţinerea organizării de cursuri de calificare şi/sau acordarea şi menţinerea doar a 
ajutorului social îndreptăţit tocmai pentru a încuraja munca. 

Revenind în domeniul pensiilor, este de reţinut că pentru anii 2019–2021 
creşterea anuală a punctului se pensie ar urma să înregistreze: 15%; 40,3% şi doar 
5,6% în ultimul an (când va intra în vigoare recalcularea).  

Valoarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2021 (1 875) va constitui 
baza de plecare la recalcularea pensiilor prin raportarea la acel punct de referinţă 
egal cu 75, obţinut prin luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 25 de ani 
atât pentru femei (care înainte de 2010 au avut această vechime standard pentru 
contribuţii), cât şi pentru bărbaţi (1 875:25=75). Odată cu aplicarea acestei ultimei 
măsuri se ajunge la pensii identice pentru femei şi bărbaţi care au aceeaşi situaţie 
de muncă, iar această valoare a punctului de referinţă se va aplica şi la calcularea 
noilor pensii până la 31 august 2022 (dată după care valoarea punctului de referinţă 
se indexează). 
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Impactul noii legi (estimat în Proiectul din 2018) este că va ajunge la un 
deficit în sistemul asigurărilor sociale de pensii de 25,1 miliarde lei în anul 2021 şi 
15,5 miliarde în anul 2022. Comparativ, în anul 2020 deficitul prognozat ar urma 
să fie de 6,9 miliarde lei (când creşterea masivă a punctului de pensie va avea efect 
doar pentru patru luni), iar pentru anul 2019 este prevăzut să fie un excedent de 5,5 
miliarde lei, rămâne de văzut care va fi situaţia reală. Pe de altă parte, deficite ca 
cele evidenţiate anterior s-au înregistrat şi înainte de anul 2018, an în care balanţa a 
fost nulă. 

Deşi în spaţiul public apar puncte de vedere alarmiste, inclusiv prevestind 
colapsul sistemului de pensii, din partea unor analişti, politicieni, precum şi mesaje 
din mass-media, nu voi merge pe această cale şi nu pun la îndoială sustenabilitatea 
sistemului. Desigur, însă, creşterile din anii 2020 şi 2021 trebuie să fie cât mai bine 
gestionate. Mai întâi se vor folosi resursele din fondul de rezervă (dacă acesta va fi 
alimentat în 2019 conform prevederilor din lege), apoi a doua cale de acţiune este 
aportul de la bugetul de stat. Mai sunt, însă, şi alte posibilităţi cum ar fi: creşterea 
cotei de contribuţie a asiguratului; aducerea şi a vârstei standard pentru femei la 
nivelul pe care îl au bărbaţii (65 de ani), în condiţiile în care se acordă reduceri 
legate de naşterea şi creşterea copiilor; eventual mărirea generală a vârstei standard 
de pensionare; atragerea în sistem a unei proporţii mai mari a populaţiei de vârstă 
activă. Nu sunt excluse nici schimbări mai puţin dezirabile, cum ar fi corectarea în 
minus a valorilor pentru anii 2020–2021 sau amânarea scadenţelor prevăzute, dar 
nici intervenţii de creştere a acestora, având în vedere perioada mare de timp vizată.  

Redăm în continuare un calcul privind modificarea pensiilor pentru femei şi 
bărbaţi în perioada 2019–2021. Introducem în model grupa normală de muncă, 
pentru un venit brut echivalent cu salariul mediu brut pe economie, un stagiu de 
cotizare de 35 de ani. În aceste condiţii pensionarul bărbat va avea la un total de  
35 de puncte, un punctaj mediu de un punct, iar femeia pensionar 1,123 puncte 
(stagiul standard de 31 de ani şi 2 luni la 1 septembrie 2019) şi vor avea pensiile în 
cuantum de 1 265 respectiv 1 420; în anul 2020 valorile sunt 1 775 lei şi 1 982 lei 
(stagiul standard 31 de ani şi 5 luni), iar în septembrie 2021 se egalizează pensiile 
pentru cele două sexe şi în exemplul dat se ajunge la 2 625 lei, odată cu renunţarea 
la punctajul mediu. 

Începând cu anul 2022, la indexarea anuală a valorii punctului de referinţă se 
va lua în considerare rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din 
creşterea reală a câştigului realizat din anul anterior. După cum se constată, se 
renunţă la diminuarea treptată şi apoi la eliminarea contribuţiei creşterii salariului 
pe economie la indexarea pensiilor. Totuşi, dacă doar unul din cei doi indicatori 
menţionaţi are valoare pozitivă se utilizează acela, iar în situaţia în care ambii au 
valoare negativă se menţine calculul din anul anterior. De exemplu, dacă rata 
medie anuală a inflaţiei este de 3%, pensia rezultată din simularea anterioară ar 
ajunge la 2 704 lei (un plus de 79 de lei), dar nu este exclus ca valoarea reală a 
pensiei să regreseze, cunoscându-se faptul că pentru indicele inflaţiei se iau în 
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considerare preţurile a foarte multor produse şi servicii, iar de regulă, inflaţia este 
mai mare la bunurile alimentare, pentru utilităţi şi îngrijirea sănătăţii, care au o 
pondere importantă în cheltuielile pensionarilor, astfel că nivelul lor de trai real 
este sub efectul pe care îl are indicele general al inflaţiei. Prin urmare, în exemplul 
dat ar fi de dorit ca indexarea valorii punctului de referinţă să fie cu de două ori 
rata inflaţiei. De altfel, prin lege se menţine posibilitatea de a stabili şi alte majorări 
ale pensiei (ne putem gândi şi la stabilirea directă a unor valori ale punctului de 
referinţă). 

Să mai specificăm şi faptul că în Programul electoral din 2016 al entităţii 
politice de centru-stânga, ajunsă la guvernare în 2017, se prevedeau valori mai mici 
de creştere ale punctului de pensie şi anume 1 400 lei în 2020 şi 1 775 (în 2021). 
Dacă s-ar fi introdus această ultimă valoare, punctul de referinţă ar fi fost de 71     
(1 775:25), ce ar fi condus la valori mai mici atât pentru pensiile din anul respectiv 
cât şi pe cele rezultate din recalculare. Pe de altă parte, s-ar fi putut lua în 
considerare un stagiu standard comun de cotizare de 30 de ani (atins atât de bărbaţi 
cât şi de femei), situaţie în care punctul de referinţă ar fi fost de 62,5 (1 875:30) sau 
59,2 (1 775:30). 

Revenind la conţinutul Legii 127/2019, ea a fost elaborată de coaliţia de 
partide cu ideologie de centru-stânga şi centru-dreapta, se schimbă din nou titlul şi 
se numeşte Legea privind sistemul public de pensii. La cele nouă principii din 
legislaţiile anterioare se mai adaugă unul, al disponibilităţii (pensionarii care nu au 
realizat stagiul minim de cotizare pot renunţa la pensie pentru un alt drept mai 
favorabil – indemnizaţia socială). La rândul lor, urmaşii care au o pensie proprie 
pot opta pentru situaţia cea mai favorabilă şi să beneficieze de cuantumul cuvenit 
din pensia decedatului (reglementare deja prezentă în legislaţia din 2010). 

În legătură cu principiile care sunt enumerate a orienta elaborarea legilor 
asigurărilor sociale de pensii, rămâne de analizat cât de adecvat sunt definite şi apoi 
respectate în gestionarea sistemului. 

Din această perspectivă, cel puţin unul dintre principii nu este suficient de 
explicit. Este cazul egalităţii care priveşte doar tratamentul nediscriminatoriu, dacă 
sunt îndeplinite cerinţele minime de cotizare, persoanele sunt îndreptăţite la pensie. 
Egalitatea presupune însă mai mult „la situaţii de muncă egale, drepturi egale”.  
Pe parcurs s-au constatat şi alte abateri importante de la principiul egalităţii şi s-au 
identificat măsuri de intervenţie, cum sunt: recalcularea pensiilor din grupele de 
muncă specială şi deosebită unde nu s-a ţinut cont de statutul lor; iar prin noua 
reglementare se prevede egalizarea pensiilor pentru bărbaţi şi femei cu aceeaşi 
situaţie de muncă. Nu este exclus să mai apară şi alte cerinţe de corecturi pentru a 
respecta principiul egalităţii.  

Comparativ cu legea anterioară a pensiilor de asigurări sociale, se consemnează 
că acest sistem este separat de alte forme de organizare care funcţionează pe legi 
proprii.  

Alte modificări aduse se referă la asigurarea facultativă şi se prevede că ea 
poate fi încheiată doar pentru cinci ani anteriori lunii încheierii contractului de 
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muncă dacă persoana nu şi-a realizat stagiul de cotizare standard, dar l-a îndeplinit 
pe cel minim (15 ani). De această dată este o cumpărare de vechime în muncă, iar 
contribuţiile se pot face eşalonat sau o singură dată. La rezilierea contractului de 
către oricare dintre cele două părţi, suma acumulată nu se restituie, ci se integrează 
ca stagiu de cotizare la asigurările sociale. Dacă asiguratul din acest sistem 
decedează înainte de încheierea perioadei pentru care s-a angajat să contribuie, 
sumele nu se mai încasează, iar dacă sunt efectuate plăţi anticipate sumele se 
restituie de către Casele Teritoriale.  

Se extind posibilităţile de acordare de vechime asimilată la toate nivelurile de 
învăţământ superior cu frecvenţă (licenţă, masterat, doctorat). De asemenea se 
asimilează o perioadă de şapte ani pentru concediul de creştere a unui copil cu 
handicap (faţă de 3 ani acum). 

În noua lege nu se mai regăseşte pensia anticipată parţială. Vârsta de 
pensionare rămâne la aceeaşi reglementare (65 de ani bărbaţi şi 63 de ani femei), 
dar femeile pot opta să se pensioneze la vârsta standard maximă. Totodată, aşa cum 
s-a menţionat, întreaga contribuţie de asigurări sociale de pensii trece pe seama 
asiguratului (virată de către angajator).  

La pensiile de invaliditate (după ce s-au eliminat prevederile cu realizarea 
stagiului minim de 15 ani de contribuţie) sunt îndreptăţite persoanele cu capacitate 
de muncă diminuate şi care sunt incluse prin contribuţii în sistemul public de pensii 
şi nu pot beneficia de o pensie pentru limită de vârstă. Ea se referă la accidente de 
muncă şi boli profesionale, alte boli şi accidente fără legătură cu munca, inclusiv 
ale participanţilor la Revoluţia din decembrie 1989, sau în legătură cu evenimentele 
din acea perioadă (şi aici condiţia este să fi fost cuprinşi la acea dată în sistemul de 
asigurări sociale de pensii). Cuantumul pensiilor se calculează luând în considerare 
un stagiu potenţial, iar pentru cele trei grade de invaliditate (I, II şi III) punctajul 
lunar este de 0,5; 0,35 şi 0,15 puncte (cu mult mai mici faţă de prevederile din 
Proiect, unde valorile erau de 0,7; 0,55 şi 0,35). Pentru realizarea calculului se ia în 
considerare un stagiu potenţial până la nivelul valorii pe care o persoană ar fi putut-
o atinge de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei 
standard de pensionare (anterior, stagiul potenţial se calcula în funcţie de vârstă).  

Pentru pensionarii cu invaliditate gravă, pe lângă pensie, se mai acordă şi o 
indemnizaţie pentru însoţitor în cuantum de 50% din salariul minim brut pe 
economie, suportată de la bugetul de stat. 

Pensia de urmaş, la fel ca anterior, se acordă dacă susţinătorul decedat era 
pensionar sau îndeplinea condiţiile obţinerii unei pensii în sistemul public. 
Cuantumul se stabileşte la 50% pentru un singur beneficiar; 70% pentru doi şi 
100% pentru trei urmaşi îndreptăţiţi la pensie sau mai mulţi. Cei care au dreptul la 
o pensie proprie pot opta pentru situaţia cea mai avantajoasă.  

Urmaşii copii au drept de pensie până la împlinirea vârstei de 16 ani sau până 
la 26 de ani dacă sunt în învăţământ şi pe toată durata unei invalidităţi, dacă aceasta 
intervine în perioada în care beneficiază de pensia respectivă. 
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Soţul/soţia supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş la împlinirea vârstei 
de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani, iar pentru durata de 
cel puţin 10 ani pensia se reduce cu 6% pe an (0,5% pe lună) pentru diferenţa până 
la 15 ani. Dacă soţul/soţia supravieţuitor este invalid (gradul I sau II) beneficiază 
de pensia de urmaş, dacă durata căsătoriei, este de cel puţin un an. Pensia se acordă 
indiferent de vârstă şi durata căsătoriei dacă decesul susţinătorului a intervenit prin 
accident de muncă sau boală profesională. De asemenea, soţul/soţia primeşte 
pensie de urmaş dacă are în întreţinere copii până la vârsta de 7 ani. Dacă soţul 
supravieţuitor nu se califică pentru una dintre situaţiile menţionate, primeşte pensie 
de urmaş pentru şase luni, plătită de la bugetul de stat (prevedere din anul 2000). 

În prezent asiguraţii la cel de-al doilea sistem (pilonul II) pot opta să revină 
cu suma acumulată la asigurările sociale. Totuşi, calcule ipotetice, cu datele actuale 
ale venitului pentru care se plătesc contribuţiile, venitul mediu brut pe economie şi 
valoarea punctului de pensie ne arată că această participare prezintă avantaje pentru 
participant, comparativ cu renunţarea la ea, atât în cazul veniturilor mici cât şi a 
celor mari.  

Vom lua în analiză trei exemple ipotetice: salariul minim brut, cel mediu şi 
de două ori salariul mediu.  

Pentru salariul minim brut pe economie (2 080 lei în prezent), contribuţia la 
pilonul II este de 78 de lei lunar (2 080 × 3,75%) din care administratorul încasează 
un comision, să zicem de 1%, contribuţia netă fiind de 77 lei şi 22 de bani, pentru 
35 de ani de cotizare suma ajunge la 32 432 lei. La această valoare se adaugă 
venitul din investiţii, cu o medie generală de 1% pe an; suma creşte cu încă 10 000 
de lei şi rezultă activul personal. La pensionare, din totalul acumulat se scad 
costurile de virare a banilor şi eventuale penalizări. Suma se poate încasa la 
împlinirea vârstei de pensionare o singură dată; eşalonat pe cinci ani; sau se poate 
stabili o pensie dacă se îndeplinesc condiţiile pentru pensia minimă (încă nu s-a 
stabilit nivelul acesteia). Beneficiul asiguratului nu poate fi mai mic decât 
cuantumul contribuţiilor, Fondul de Administrare nu intră în faliment, însă, dacă 
sunt dificultăţi, administratorul acestuia îşi pierde autorizaţia, iar suma intră într-o 
administrare specială, în condiţiile funcţionării unui Fond de garantare. Este de 
aşteptat ca la primirea într-un fel sau altul a sumei acumulate să se perceapă şi un 
impozit, atât timp cât la pensia publică se impozitează suma de peste 2 000 lei lunar. 

Referindu-ne la pensia de asigurări sociale, în cazul de faţă, ea s-ar situa  
sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (704 lei din 2019) pe care o  
va încasa efectiv, deoarece prin calcul i-ar rezulta o pensie de doar 451 lei                  
(1 100 × 41%). 

Al doilea exemplu, la un salariu brut de 4 837 lei, pentru o contribuţie de  
35 de ani, punctajul mediu la pensia de asigurări sociale este egal cu 1, iar nivelul 
pensiei, după datele actuale, ar fi de 1 100 lei. Participarea la pilonul II înseamnă o 
contribuţie lunară de 179 lei, venitul net fiind de 177 lei şi 10 bani. Pentru 35 de 
ani contribuţia netă ar fi de 75 260 lei, dar prin investiţiile administratorului suma 
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poate creşte substanţial. La rândul său, nivelul pensiei de asigurări sociale se 
reduce la 1 068 de lei, deci lipsesc 32 de lei pe lună, însumaţi pentru 20 de ani, 
considerată perioadă de primire a pensiei publice, suma ar ajung la 7 680 de lei, cu 
mult mai puţin decât câştigul de la pilonul II menţionat anterior. 

În fine, al treilea exemplu, la un salariu brut de 9 674 lei contribuţia lunară 
este de 363 de lei (netul 359 lei şi 37 de bani). În 35 de ani suma netă plătită ar fi 
de 152 460 de lei, la care se adaugă rentabilitatea investiţională. Pensia de asigurări 
sociale scade de la nivelul teoretic de 2 200 lei la 2 117 lei, diferenţă de 83 de lei. 
Pentru 20 de ani pierderea ar fi, în acest caz, de 19 920 lei. 

Desigur, aceste situaţii ipotetice nu sunt aplicabile în prezent. Ele translatează 
datele actuale pentru viitor. În realitate, contribuţia maximă la pilonul II a ajuns 
doar la 11 ani, iar cei mai vârstnici participanţi au 56 de ani. La rândul lor, cote de 
contribuţii diferite au fost aplicate la venituri mult mai mici. Pe de altă parte, este 
normal ca pe viitor să continue creşterea veniturilor, ceea ce ar conduce la sume 
acumulate mult mai mari, pentru aceleaşi exemple redate mai sus (50%, 100% şi 
200% venitul contributiv raportat la salariul mediu pe economie), dar şi cu o 
anumită variaţie de la un Fond de Administrare la altul. Să nu se uite, totuşi, faptul 
că prin contribuţia la pilonul II se reduc resursele pentru plata pensiilor curente, 
crescând astfel aportul necesar de la bugetul public.  

Redăm şi situaţiile reale a doi participanţi la pilonul II în perioada 2008–2019 
(11 ani). În primul caz, suma plătită este de 13 125 lei, iar activul personal 
însumează 16 471 lei (o creştere de 25,5%); la cel de-al doilea, contribu�ia este de 
10 873 lei, iar valoarea activului personal ajunge la 12 141 (o creştere de 11,6%).  

Conform altor prevederi ale legii generale din 2019, angajatorii persoane 
fizice şi juridice plătesc o cotă de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă şi 8% 
pentru condiţiile speciale. CNPP-ul reţine comisionul înainte de a livra sumele la 
Fondul Asigurărilor de Pensii Publice Administrate Privat.  

Creşte la şase numărul anilor ce se acordă ca reducere a vârstei de pensionare 
a femeilor care au născut trei copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani, cu 
condiţia să fi realizat stagiul minim de cotizare. Reducerea vârstei necesare 
pensionării creşte cu câte un an pentru al patrulea copil şi următorii. 

Persoanele care au cel puţin opt ani în plus faţă de stagiul complet de cotizare 
se pot pensiona cu până la 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard (la stagiul 
complet de cotizare se iau în calcul şi perioadele asimilate). 

De asemenea, pentru grupele de muncă deosebită şi specială, pe lângă 
reduceri ale vârstelor de pensionare şi a stagiilor de cotizare, urmează să se mai 
acorde la intrarea în vigoare a legii şi perioade asimilate de câte trei luni, respectiv 
şase luni pentru fiecare an lucrat în aceste condiţii. 

La pensia anticipată pot apela cei care au realizat stagiul complet de cotizare, 
iar reducerea vârstei de pensionare este de 5 ani.  

Se instituie şi un prag minim al pensiei ca raportare la un minim şi maxim din 
salariul mediu brut pe ţară, fără a se situa în afara limitei inferioare (limita 
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inferioară este la 45%, la stagiul minim şi 75% din cel maxim). Pensionarii pot 
cumula pensia cu orice alte venituri prevăzute în Codul Fiscal. 

Cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă trec în 
subordinea INEMRCM − Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea 
Capacităţii de Muncă.  

Contravenţiile se sancţionează cu reduceri din punctajul de pensie. 
Se reziliază contractele de asigurare socială prevăzute în Legea 19/2000.  
Noua lege urmează să intre în vigoare la 1 septembrie 2021, cu excepţia unor 

prevederi privind organizarea sistemului care intră în vigoare la trei zile de la 
publicare ei în Monitorul Oficial, precum şi a valorilor punctului de pensie pentru 
anii 2019 şi 2020.  

Pentru a nu apărea din nou inegalităţi pentru cele două sexe cu situaţii egale 
de muncă, este de aşteptat să se ia în seamă rezultatul recalculării şi indexarea 
valorii punctului de referinţă, cel puţin până la ajungerea la stagiul standard de 
cotizare de 35 de ani şi de către femei (2029 inclusiv). 

Închei acest demers, concluzionând că pensiile de asigurări sociale au 
constituit un domeniu supus schimbărilor la intervale scurte de timp. Fără a 
chestiona buna credinţă în a perfecţiona legislaţia existentă, sunt evidente şi 
dorinţele de a avea propria reglementare, iar acest ultim aspect are valabilitate 
generală pentru toată legislaţia adoptată. Cât priveşte pensiile de asigurări sociale, 
tema demersului de faţă, rămâne de văzut ce se va întâmpla în realitate şi mă refer 
în mod special la aplicarea prevederilor din ultima lege privind nivelul punctului de 
pensie din anul 2020 şi valoarea punctului de referinţă pentru anul 2021, când 
creşterile prevăzute sunt substanţiale, comparativ cu situaţia actuală, iar orientările 
politice pot fi altele prin schimbări ale guvernării. 

NB. Mulţumesc celor care au avut sugestii pentru îmbunătăţirea textului, 
precum şi colegilor Mircea Dumitrana şi Alin Casapu pentru asistenţa tehnică şi a 
celor de la Biroul economic pentru accesul la arhive. 
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his article reviews the regulations of the pension laws in 
Romania over the postcommunist period. It aims to analyze 
the implications of these regulations and the changes that 

occured over time. The pension law of 2000 was passed rather late, the one in 
2010 can be considered less necessary, while the most recent of 2019 includes 
a major modification by equalising pensions for women and men with the 
same work record.  

Keywords: social insurance pension, contribution pension, total and 
average points of pension; value of reference. 
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O ANALIZĂ CRITICĂ ASUPRA SALARIILOR 
BUGETARE DIN ROMÂNIA⎢ 

ADINA MIHĂILESCU 

cest studiu analizează pe de o parte importanţa muncii şi pe  
de altă parte, veniturile obţinute de cadrele didactice din 
învăţământul superior, cercetătorii din cercetarea fundamentală şi 

medicii din domeniul sănătăţii. Simultan, punem în evidenţă diferenţele 
semnificative care există între domeniile de muncă susţinute de la bugetul de 
stat, în ce priveşte veniturile obţinute. Un astfel de exemplu ar putea fi cel al 
candidaţilor din domeniul cercetării comparativ cu cadrele didactice din 
învăţământul superior şi medicii din domeniul sănătăţii. Locul de muncă este 
cadrul în care se desfăşoară o activitate profesională şi unde următoarele 
criterii sunt extrem de importante: condiţiile în care se desfăşoară munca, 
veniturile obţinute, relaţiile interumane între angajaţi şi între angajaţi şi 
conducere, posibilităţile de afirmare şi promovare, durata timpului de muncă, 
situarea locului de muncă în raport cu domiciliul, conţinutul muncii. Toate 
acestea pot face o muncă mai atractivă decât alta, dimensionând totodată, 
implicit şi unele elemente ce ţin de importanţa socială a muncii. 

Cuvinte-cheie: salariu; învăţământ; cercetare; sănătate. 

INTRODUCERE 

Indicatorul venituri este decisiv în dimensionarea calităţii vieţii populaţiei. În 
prezent, în România, un număr tot mai mic de oameni concentrează în mâinile lor, 
mari resurse financiare, iar majoritatea populaţiei trăieşte cu mult mai puţin decât 
ar trebui pentru o viaţă decentă şi în demnitate. Proiectul Strategiei naţionale 
privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014–2020) arată că unul din 
cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient, iar o mare 
parte din sărăcia cauzată de nivelul scăzut al venitului este persistentă.Trei sferturi 
dintre persoanele sărace se află în această situaţie de cel puţin trei ani1. De 
asemenea, o treime din populaţie nu-şi poate permite să achiziţioneze articole 
considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent. Potrivit 
aceluiaşi document, încă mai există copii care nu au mers niciodată la şcoală, iar 
                                                   

⎢Adresa de contact a autorului: Adina Mihăilescu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
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1 https://www.bing.com/images/search?q=proiect+strategia+nationala+2014-2020&qpvt= 
proiect+strategia+nationala+2014-2020&FORM=IGRE, accesat pe 07.10.2019. 
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procentul tinerilor fără o educaţie adecvată este ridicat. Multe persoane sunt 
inactive sau neangajate formal, cu şanse mici de a căpăta acces corespunzător la 
piaţa muncii, şi că există inegalităţi în ceea ce priveşte acoperirea cu servicii 
medicale de bază. Cele mai mari categorii includ copiii aflaţi în situaţii dificile, 
persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice singure sau dependente şi romii, 
care însumează trei milioane de persoane, însă populaţia estimată ca săracă sau 
vulnerabilă este de circa cinci milioane de persoane. 

DINAMICA SALARIILOR ŞI PERSPECTIVELE CONSUMULUI POPULAŢIEI  

Veniturile populaţiei au început să se erodeze încă din 1991. Anii critici 
pentru valoarea reală a venitului salarial mediu net sunt anii: 1993 cu 59,9%, 
2000 cu 60,8%. Cam întreaga perioadă 1993–2003 salariul mediu net s-a plasat cu 
puţin peste 60% din ceea ce se putea procura în anul de referinţă, 1989. Măsura 
politică anticriză, de reducere cu 25% a valorii salariului real şi de creştere a TVA-ului 
de la 19 la 24%, în iunie 2010, au afectat venitul salarial mediu net apropiindu-l de 
puterea lui de cumpărare din anul 2008. Veniturile unei treimi dintre bugetari, ca şi 
venitule salariale din mediul privat au dus ori la reducerea personalului angajat ori 
la menţinerea numărului angajaţilor, dar cu diminuarea salariilor cu 10 până la 
15%, aspect care se observă şi în graficul de mai jos.  

 
Grafic 1 

 
Dinamica salariul mediu net în perioada octombrie 1989–2018 
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Sursa: Calcule autor, INS. 1991–2018. 
 
Valoarea reală a venitului salarial minim pe economie a avut în intervalul 

de timp studiat, 1989–2018, o tendinţă mai întâi de scădere. Practic, începând cu 
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anul 1991 a scăzut continuu, atingând un nivel maxim în anii 1999 şi 2000, cu 
74,2%, respectiv 75,6% (Grafic 2). Scăderea acestui indicator de venit a fost 
influenţată de creşterea preţurilor la carburanţi, energie şi apă, dar şi de creşterile în 
general la preţurilor bunurilor şi serviciilor de pe piaţă.  

 
Grafic 2 

 
Dinamica salariul minim net în perioada octombrie 1989–2018 
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Sursa: Calcule autor. Salariul minim preluat de pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
Altfel spus, în intervalul de timp 1999–2000, puterea de cumpărare a unui 

salariu minim era la un sfert din ceea ce se putea cumpăra în anul 1989. Din anul 
1994, şi până în anul 2002, exceptând 1999 şi 2000, puterea de cumpărare a 
venitului salarial minim net a fost cam o treime din aceea aferentă anului 1989. 
Situaţia s-a prezentat destul de fluctuantă în perioada următoare, ca apoi din anul 
2013 puterea de cumpărare a acestui venit să aibă un trend crescător până în anul 
2018, când a atins valoarea de aproape 132% faţă de anul 1989. Majorările 
salariului minim determină implicit creşterea puterii de cumpărare şi pentru alte 
venituri salariale. O rată de creştere cu 1% a salariului minim influenţează pozitiv 
dinamica salariului mediu la nivel naţional (+0,15%) (Socol şi Marinaş 2016), 
dovedind atât efectul statistic al creşterii celor mai mici salarii, cât şi majorarea 
veniturilor unor salariaţi care câştigau în apropierea nivelului minim. Astfel, majorările 
succesive ale salariului minim au generat câştiguri suplimentare şi pentru alte categorii 
de salariaţi şi nu doar pentru cei care obţineau anterior acest venit.  
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Potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză2, consumul individual efectiv al 
gospodăriilor ar urma să se majoreze în perioada 2017–2020, într-un ritm 
depăşind creşterea economică cumulată de 24% (Tabelul nr. 1).  

 
Tabelul nr. 1 

 
Consumul gospodăriilor faţă de anul precedent în perioada 2015–2020 

 

Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Consumul gospodăriilor (% faţă de anul 
anterior) – ianuarie 2017 +5,5 +8,1 +6,7 +5,9 +5,7 +5,6 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (https://cursdeguvernare.ro/miracol-economic-la-comisia-de-
prognoza-dupa-vizita-lui-mos-craciun-in-doar-2-luni-cresterea-pib-si-cresterea-salariilor-reale-din-
prognoza-aproape-ca-s-au-dublat.html, accesat pe 23.09.2019). 

 
La nivel naţional, salariile nete vor creşte în perioada 2017–2020 cu mai 

mult de 300 de lei şi vor avansa în termeni reali cu 28,8% (Tabelul nr. 2).  
 

Tabelul nr. 2 
 

Evoluţia câştigului salarial net până în 2020 
 

Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Câştigul salarial net (lei) 1 859 2 047 2 247 2 476 2 674 2 864 
 (% real faţă de anul precedent)  10,1 11,9 9,6 6,2 5,6 4,8 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (https://cursdeguvernare.ro/miracol-economic-la-comisia-de-
prognoza-dupa-vizita-lui-mos-craciun-in-doar-2-luni-cresterea-pib-si-cresterea-salariilor-reale-din-
prognoza-aproape-ca-s-au-dublat.html, accesat pe 23.09.2019). 

 
Raportul de Planificare a Bugetelor şi Salariilor este un document întocmit 

de serviciul de date al Willis Towers Watson, lider mondial în domeniul 
consultanţei, brokerajului şi soluţiilor, care are, în prezent, 42 000 de angajaţi în 
peste 145 de ţări a realizat o cercetare în martie 2017, pe aproximativ 13 250 de 
respondenţi din companii din 139 de ţări. Potrivit acestui studiu – Raport de Planificare 
a Bugetelor şi Salariilor din anul 2017 – România va înregistra o creştere medie a 
salariului de 4,5%: „... luând în considerare şi rata inflaţiei prognozată la 1,2%, 
România va avea o creştere salarială reală de 3,3%”3. Rata inflaţiei din România nu 
este comparabilă cu valori similare din alte economii est-europene: Ungaria 
(0,6%), Bulgaria (1,7%), Austria (0,6%), Cehia (0,6%), Croaţia (1,4%), Polonia 
(1,4%), Slovacia (1,1%) şi Slovenia (0,8%).  
                                                   

2 https://cursdeguvernare.ro/miracol-economic-la-comisia-de-prognoza-dupa-vizita-lui-mos-craciun- 
in-doar-2-luni-cresterea-pib-si-cresterea-salariilor-reale-din-prognoza-aproape-ca-s-au-dublat.html, 
accesat pe 23.09.2019. 

3 http://www.ziare.com/afaceri/salariati/romania-ofera-una-dintre-cele-mai-mari-majorari-de-
salarii-din-europa-ce-efect-va-avea-insa-cresterea-inflatiei-1475026, accesat pe 23.09.2019. 
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Domeniile cu cele mai mari creşteri ale salariului mediu net sunt: sănătatea 
şi învăţământul, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică4. 
Câştigul salarial mediu net a crescut, la nivel naţional, cu 446 de lei, în perioada 
februarie 2018 – februarie 2019. Mai exact, de la 2 487 de lei la 2 933 de lei.  

Topul domeniilor în care s-au înregistrat creşteri mari ale salariului mediu 
net5, în intervalul februarie 2018 – februarie 2019, este următorul: 

1. Învăţământ: 879 de lei (de la 2 402 la 3 281 de lei) 
2. Sănătate şi asistenţă socială: 878 de lei (de la 2 787 de lei la 3 665 de lei) 
3. Construcţii: 831 de lei (de la 1 932 de lei la 2 763 de lei) 
4. Alte activităţi extractive: 792 de lei (de la 1 740 de lei la 2 532 de lei) 
5. Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi 

fonduri de pensii: 739 de lei (de la 3 307 la 4 046 de lei) 
La polul opus se află: 
1. Fabricarea produselor din tutun: – 408 de lei (scădere de la 4 779 de lei la  

4 371 de lei) 
2. Transporturi aeriene: 58 de lei (de la 5 079 de lei la 5 137 de lei 
3. Fabricarea băuturilor: 68 de lei (de la 2 768 de lei la 2 836 de lei) 
4. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: 157 de lei (de la 1 571 de lei la  

1 728 de lei) 
5. Fabricarea echipamentelor electrice: 146 de lei (de la 2 422 de lei la 2 568 

de lei). 
Angajaţii din regiunea Bucureşti – Ilfov vor continua să aibă cel mai mare 

salariu mediu lunar net în următorii patru ani estimat la 3 139 lei în 2017, 3 425 
lei în 2018, 3 706 lei în 2019 şi 3 969 lei în 20206. La polul opus, cele mai mici 
câştiguri salariale nete urmează să fie înregistrate în 2019 în regiunile Sud-Est     
2 319 lei şi în 2020 în Sud-Vest Oltenia 2 442 lei7. 

SALARIZAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR,  
ÎN CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ŞI ÎN SĂNĂTATE 

La nivel naţional, în luna aprilie 2019 câştigul salarial mediu nominal brut 
a fost de 5 105 lei, iar câştigul salarial mediu nominal net de 3 115 lei8. Indicele 
câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (2018) a fost de 
110,3%.  

                                                   
4 http://www.ziare.com/afaceri/salariati/domeniile-cu-cele-mai-mari-cresteri-ale-salariului-mediu-net-

sanatatea-si-invatamantul-conduc-detasat-1560216, accesat pe 23.09.2019. 
5 Idem. 
6 http://www.ziare.com/afaceri/salariati/zona-cu-cele-mai-mari-salarii-din-romania-si-cat-vor-

mai-creste-in-urmatorii-ani-1467920, accesat pe 23.09.2019. 
7 Idem. 
8 https://observator.tv/social/calculator-salariu-2018-medici-241406.html, accesat pe 30.09.2019. 
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Câştigul salarial în învăţământul universitar şi preuniversitar a 
înregistrat o creştere între 90 şi 150% pentru învăţământul preuniversitar şi între  
33 şi 125% pentru universitar. În cazul profesorilor din învăţământul preuniversitar 
au fost declarate la ANAF venituri de 7,4 milioane de euro în 2018, din meditaţii. 
Potrivit unui studiu realizat de Salvaţi Copiii din 2018, 4 din 10 elevi fac meditaţii 
plătite la materiile de şcoală9. La cele mai multe ore de meditaţii merg tinerii de la 
liceu, peste jumătate fac ore suplimentare, dar nici la gimnaziu nu e cu mult diferită 
situaţia. Costurile plătite sunt de peste 1 000 de lei pentru elevii din clasele 1–4, cel mai 
mult cheltuie părinţii elevilor de gimnaziu, peste 2 000 de lei. Bugetul pentru meditaţii 
la liceu este de peste 150 de lei pe lună, în medie10. În Bucureşti au fost 415 persoane 
care au declarat la Fisc venituri din meditaţii. Clasamentul pe Direcţii Regionale de 
Finanţe, după sumele declarate, este următorul: DGRFP Cluj-Napoca –7 713 917 –       
1 201 persoane; DGRFP Bucureşti – 7 250 792 – 415 persoane; DGRFP Braşov –       
6 650 437 – 677 persoane; DGRFP Ploieşti – 4 405 497 – 610 persoane; DGRFP Iaşi – 
3 899 140 – 488 persoane; DGRFP Craiova – 2 185 339 – 274 persoane; DGRFP 
Galaţi – 1 771 632 – 283 persoane; DGRFP Timişoara – 1 448 634 – 187 persoane. 

Noul proiect de lege a salarizării prevede ca profesorii universitari să aibă, în 
anul 2022, salarii de bază cuprinse între 5 625 de lei şi 10 880 de lei (vezi Anexa). 

Câştigul salarial în sănătate va fi majorat în proporţii de 70% şi 172%. Cei 
mai favorizaţi de noile măsuri vor fi medicii şi cadrele medicale. „Pentru medici e 
foarte clar ce se întâmplă de la 1 martie. Urcă pe grila din 2022. Medicii şi 
asistentele, spre deosebire de toţi ceilalţi bugetari. Ei sunt categoria favorizată. 
Astfel, salariile medicilor vor creşte de la 1 martie 2018, unele dintre acestea vor 
ajunge la 4 000 de euro. Salariul unei infirmiere va ajunge de la 1 205 lei la 2 856 
de lei, fără sporuri”11. Pentru medici, salariile de bază brute vor creşte la 9 106 lei, 
fără să fie incluse sporurile, care vor dubla salariul net. Medicii rezidenţi vor putea 
obţine bani şi din gărzi şi vor beneficia de normă de hrană. 

Legea salarizării unitare, votată şi promulgată în 2018, arată că majorările 
propuse sunt în unele cazuri şi de 200%. Această lege a avut ca principal scop 
menţinerea cadrelor medicale în ţară. După fluxul imens al medicilor care au 
migrat profesional în ţări precum: Germania, Anglia, SUA şi Canada, autorităţile 
au sperat ca medicii de diferite specialităţi, ca şi asistentele medicale, care 
intenţionau să migreze în continuare, să fie stimulaţi material şi financiar pentru a 
rămâne în ţară. Potrivit Legii salarizării unitare, un medic primar care câştiga 4 500 lei, 
va fi remunerat după actuala lege cu 12 500 lei, începând cu 2018. Lucrurile vor sta 
bine şi în cazul medicilor specialişti, care vor câştiga 9 900 lei în 2018, comparativ 
cu 3 544 lei, cât câştigau până la promulgarea actualei legi12. 
                                                   

9 https://www.libertatea.ro/stiri/cat-castiga-profesorii-romani-din-meditatii-suma-uriasa-declarata-
la-fisc-in-2018-2791510, ştirea Cât câştigă profesorii români din meditaţii. Suma uriaşă declarată la Fisc 
în 2018 

10 Idem. 
11 https://observator.tv/social/calculator-salariu-2018-medici-241406.html, accesat pe 30.09.2019. 
12 https://legislatiamuncii.manager.ro/a/23513/legea-salarizarii-unitare-medicii-rezidenti-vor-

avea-salarii-de-5700-lei.html, accesat pe 23.09.2019. 
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Există schimbări pozitive şi pentru medicii rezidenţi, care vor avea veniturile 
majorate considerabil. Medicii rezidenţi din anul I vor câştiga 5 700 lei, faţă de      
2 105 lei, cât câştigau înainte de această lege. Cei din anul II vor avea 6 100 lei, iar 
cei din anul III 6 700 lei. Medicii rezidenţi din anii IV şi V vor avea 7 300 lei, 
comparativ cu 2 709 lei, iar cei din anii VI şi VII 7 900, faţă de 3 262 lei. Nu au 
fost uitaţi nici medicii stomatologi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui 
spital de stat. Aceştia vor câştiga 9 900 lei, faţă de 3 544 lei, cât câştigă în prezent. 

În perioada 13–28 iunie 2018, în cadrul Centrului de Cercetare şi Dezvoltare 
Socială „Solidaritatea” s-a desfăşurat o cercetare, care a cuprins un eşantion de 
peste 680 de salariaţi din domeniul sănătăţii13. Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a 
făcut publice rezultatele unei a doua evaluări a impactului aplicării legii salarizării, 
iar acestea arata că 50% dintre salariaţii din sănătate s-au declarat nemulţumiţi şi 
foarte nemulţumiţi de venitul net total rezultat după aplicarea legii. Cel mai mare 
impact negativ îl înregistrează situaţia sporurilor: circa 64% dintre respondenţi s-au 
declarat nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de situaţia sporurilor; doar 16,4% dintre 
salariaţi s-au declarat mulţumiţi şi foarte mulţumiţi. De remarcat că circa 15% 
dintre respondenţi sunt multumiţi de venitul net total, dar nemulţumiţi de scăderea 
veniturilor aferente sporurilor. Doar 37,46% dintre respondenţi au declarat că 
primesc un spor de 100% (raportat la salariul din luna ianuarie 2018) pentru 
activitatea desfăşurată în zilele nelucrătoare.  

Deşi au beneficiat de creşterea salariului de bază la 1 martie 2018 (la nivelul 
corespunzător anului 2021 din legea salarizării) doar 60% dintre asistenţii medicali 
au indicat o creştere a veniturilor salariale totale nete în luna iunie comparativ cu 
luna februarie 2018.  

Câştigul salarial în cercetare–dezvoltare–inovare. Activitatea de cercetare– 
dezvoltare şi inovare este reglementată de OG nr. 57/2002, care în cei 16 ani de la 
promovare a fost modificată de 25 de ori, după intrarea României în UE actul 
normativ fiind modificat şi completat de 15 ori. Având în vedere că în OG 57/2002 
există o serie de articole contradictorii s-a considerat necesar ca, printr-un act nou, 
să fie eliminate toate aceste neconcordanţe, conform normelor de tehnică 
legislativă, astfel încât să fie creat un cadru competiţional şi predictibil privind 
finanţarea în cercetare. Există şi OG nr. 6/2011 care a fost aprobată cu modificări şi 
completări abia după şapte ani prin Legea nr. 222/2018, publicată în Monitorul 
Oficial în 3 august 2018. În acelaşi mod s-a procedat şi cu OG nr. 41/2015, care, 
deşi a trecut de Parlament, a fost trimisă înapoi pentru reexaminare. Trebuie avute 
în vedere şi HG nr. 1062/2011 şi HG nr. 97/2016, cu privire la finanţarea cercetării, 
ministerul spune că în propunerea de act normativ s-a statuat că orice formă de 
finanţare se face în sistem competiţional, orice propunere de program/proiect fiind 
evaluată şi ierarhizată, iar în acest sens doar cei mai buni sunt finanţaţi – art. 43 din 
propunerea de act normativ. 

                                                   
13 http://www.ziare.com/social/spital/sondaj-privind-cresterile-de-salarii-din-sanatate-80-la-suta- 

dintre-angajati-declara-ca-se-simt-inselati-de-guvern-1523245, accesat pe 23.09.2019. 
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În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Anexa), cadrele 
didactice din mediul universitar, cât şi cercetătorii din institutele de cercetare, 
inclusiv institutele Academiei Române, erau retribuiţi după aceeaşi grilă de 
salarizare, după funcţie şi vechimea în câmpul muncii.  

Câştigul salarial din cercetarea fundamentală. Calitatea resursei umane 
este primordială. Odată ce o persoană intră în câmpul muncii şi are o pregătire cât 
mai solidă, ea poate răspunde mai bine la fluctuaţiile şi cerinţele pieţei, putând 
concura cu alţi candidaţi puternici pe poziţii, funcţii şi venituri cât mai bune.  

În acest studiu ne dorim să analizăm importanţa pe de o parte a muncii, dar şi 
veniturile obţinute de cadrele didactice din învăţământul superior, de cercetătorii 
din cercetarea fundamentală şi medicii din domeniul sănătăţii. Să punem în 
evidenţă diferenţele semnificative, care există între domenii de muncă susţinute de 
la bugetul de stat, în ce priveşte veniturile obţinute. Un astfel de exemplu ar putea 
fi şi cel al candidaţilor din domeniul cercetării. Locul de muncă este cadrul în care 
se desfăşoară o activitate profesională şi unde următoarele dimensiuni sunt extrem 
de importante: condiţiile în care se desfăşoară, veniturile obţinute, relaţiile 
interumane între angajaţi şi între angajaţi şi conducere, posibilităţile de afirmare şi 
promovare, durata timpului de muncă, situarea locului de muncă în raport cu 
domiciliul, conţinutul muncii. Acestea sunt nişte cerinţe care intră în preocupările 
indivizilor, ei punând accentul pe una sau alta dintre cerinţe, de la o societate la 
alta, de la o perioadă la alta a societăţii, în funcţie de contextul socioeconomic şi 
cultural sau de mentalitate.  

Dacă ne oprim asupra domeniului cercetării şi cu precădere al cercetării 
fundamentale, ne confruntăm cu cele 61 de institute şi centre de cercetare ale Academiei 
Române, care contribuie la dezvoltarea ştiinţei, literelor şi artelor în ţară, prin realizarea 
programelor de interes naţional, a programelor fundamentale şi prioritare.  

În anul 2001, două dintre institutele Academiei Române au fost 
recunoscute de Comunitatea Europeană ca institute de excelenţă.  

Desigur, problema nu se reduce la prezenţa angajaţilor în cercetare, mai ales 
a tinerilor, ci este vorba de ceea ce fac, de cum sunt apreciaţi, de ce li se oferă. Şi 
aspectul numeric îşi are importanţa sa, cu cât în continuare cei mai mulţi angajaţi şi 
mai ales cei tineri îşi găsesc alte locuri de muncă, din motive de: condiţii de muncă 
sau venituri pe care le obţin. Institutele de cercetare ale Academiei Române sunt o 
şcoală de practică universitară şi o „rampă de lansare” în alte domenii de activitate. 

Fenomenul plecării în rândul personalului din Academia Română nu a avut 
precedent, mai ales la început, după anul 1990 şi până în 1994. Era de aşteptat ca 
liberalizarea pieţei muncii pe fondul unui buget auster să aibă aceste efecte. Este 
greu de explicat cum să poţi să menţii personalul în cercetare, în condiţiile în care 
salariile sunt de trei ori inferioare (Mărginean [coord.] 1996, 234) unor salariaţi 
cu studii medii din regiile autonome din România. 

Numărul cercetătorilor ştiinţifici de toate gradele din sistemul de cercetare 
ştiinţifică al Academiei Române nu depăşeşte 3 500 de persoane, care îşi 
desfăşoară activitatea în 61 de institute de importanţă naţională. Efortul salarizării 
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corespunzătoare a acestora nu ar antrena cheltuieli prea mari pentru bugetul ţării. 
Pentru tinerii care se încadrează în Institutele Academiei Române, aceasta reprezintă o 
şcoală de formare postuniversitară, care favorizează în cel mai înalt grad perfecţionarea 
practică şi promovarea în ierarhiile sociale. În actualele condiţii de salarizare, totuşi, se 
poate spune că Academia îşi înlocuieşte aproape complet personalul tânăr de cercetare 
odată la cinci ani, ceea ce duce la pierderi pe mai multe planuri.  

Cu certitudine factorul economic este cel care a determinat cei mai mulţi 
cercetători să îşi părăsească locul de muncă, în ciuda activităţii interesante, a 
relaţiilor interumane aparte faţă de alte domenii de activitate şi chiar a relaţiilor 
mult mai armonioase dintre angajaţi şi cei care îi conduc (faptul că în cercetare 
raportul profesor/student din învăţământul universitar se transformă într-un raport 
de colegialitate, în echipe de studiu, pe teme de interes). 

După anul 1990, institutele Academiei Române nu au oferit aceeaşi 
atractivitate din punct de vedere al salarizării personalului cum s-a întâmplat în 
institutele de cercetare aplicativă, în instituţiile de învăţământ de stat şi privat, în 
locuri de muncă în administraţie sau alte organizaţii cum ar fi: ONG-uri, fundaţii 
etc. Învăţământul, cercetarea ştiinţifică, asistenţa medicală, cultura au fost finanţate 
în exclusivitate de la buget, creându-se un sistem unic de salarizare.  

În anul 1991, nivelul salarizării intelectualilor a rămas în urma nivelului 
de salarizare din economie, aspect care s-a continuat în următorii zece ani şi 
care a produs efecte dramatice în domeniul cercetării. 

Din datele INS aflăm că numărul cercetătorilor cu normă de bază în 
institutele de cercetare au fost în anul 1995 de peste 35 de mii, ca în numai cinci 
ani, numărul acestora să se reducă la aproape jumătate, puţin peste 23 de mii. 
Această scădere dramatică a numărului de cercetători, aşa cum se observă în 
tabelul de mai jos, s-a produs la toate grupele de vârstă, dar în special la grupele 
tinere de până la 39 de ani. Scăderea acestora (grupa de vârstă până la 39 ani) a fost 
de la aproape 13 mii în 1995 la 8,6 mii în 2000 (Tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 3 

 
Cercetătorii angajaţi în activitatea de cercetare–dezvoltare în anii 1995 şi 2000 

 

Total /Anii 1995 2000 
Cercetători din care: 35 094 23 179 
– doctori 5 917 5 166 
Cercetători pe grupe de vârstă: În 1966 În 2000 
– până la 30 de ani 4 647 2 916 
– 30–39 8 201 5 706 
– 40–49 10 699 8 028 
– 50–59 6 575 5 337 
– 60 şi peste 1 661 1 192 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001, CNS, Bucureşti, 2001, Tab.7.2.3./p. 230, „Salariaţii din 
activitatea cercetare-dezvoltare” şi Tab.7.2.6./p. 232, „Cercetătorii din activitatea cercetare-dezvoltare 
pe domenii ştiinţifice şi grupe de vârstă” (INS 2001). 



O ANALIZĂ CRITICĂ ASUPRA SALARIILOR BUGETARE DIN ROMÂNIA 363 

În Tabelul nr. 4 avem desfăşurat nivelul de salarizare din cercetarea 
fundamentală şi din învăţământ, la persoanele cu vechime în muncă de peste 25 de ani. 

 
Tabelul nr. 4 

 
Angajaţi în cercetare şi în învăţământul superior cu vechime peste 25 de ani 

 

Cercetare Salariul de bază (lei) Învăţământ Salariul de bază (lei) 
Cercetător ştiinţific I 7 546 Profesor universitar 10 880 
Cercetător ştiinţific II 5 966 Conferenţiar 7 546 
Cercetător ştiinţific III 4 216 Lector 5 212 
Cercetător ştiinţific 4 130 Asistent universitar 4 554 

Sursa: Legea salarizării unitare votată şi promulgată în 2018 (Legea salarizării unitare 2018). Datele 
conţinute în această lege au fost furnizate de Constanţa Runceanu, compartimentul contabilitate, ICCV. 

 
Numărul angajaţilor din administraţia publică şi din apărare a scăzut cu 20 de 

mii, în domeniul culturii a scăzut la jumătate, dar a crescut numărul angajaţilor 
din învăţământ cu 17 mii, iar numărul angajaţilor din sănătate a crescut cu 
peste 200 mii de persoane (Tabelul nr. 5), dar se simte în continuare lipsa de 
personal în mediul rural. 

 
Tabelul nr. 5 

 
Personal didactic în învăţământul superior şi personal medico-sanitar 

 

Total personal 1990 1995 2000 2005 2011 2015 2018 
Didactic din 
învăţământul 
superior 

15 072 23 477 27 959 31 543 29 746 27 555 26 266 

Medici 48 530 
(555 locuitori 
la 1 medic) 

40 112 
(565 locuitori 
la 1 medic) 

42 371 
(529 locuitori la

1 medic) 

47 388 
(456 locuitori la

1 medic) 

52 204 
(411 locuitori

la 1 medic) 

56 110 
(353 locuitori 

la 1 medic) 

58 583 
(334* locuitori

la 1 medic) 
Stomatologi 6 717 

(3 455  
locuitori la 1 
stomatolog) 

6 045 
(3 752 

locuitori la 1 
stomatolog) 

4 983 
(4 502 

locuitori la 1 
stomatolog) 

10 249 
(2 110 

locuitori la 1 
stomatolog) 

12 990 
(1 650 

locuitori la 1 
stomatolog)

15 556 
(1 274 

locuitori la 1 
stomatolog) 

15 653 
(1 251* 

locuitori la 1 
stomatolog)

Farmacişti 

– 

2 646 
(8 572 

locuitori 
la 1 farmacist)

1 588 
(14 128 
locuitori 

la 1 farmacist)

9 283 
(2 329 

locuitori 
la 1 farmacist)

13 624 
(1 573 

locuitori 
la 1 farmacist)

17 135 
(1 157 

locuitori la 
1 farmacist) 

17 833 
(1 098* 
locuitori 

la 1 farmacist)

* Date provizorii. Sursa: Anuarul Statistic al României 2018, INS, Bucureşti, 2019, Tab.83/p.318, 
„Personalul didactic pe niveluri de educaţie şi pe sexe” şi Tab.7.2/p.298, „Personalul medico-sanitar 
în unităţi cu proprietate majoritară de stat” (INS 2019). Anuarul Statistic al României 2011, INS, 
Bucureşti, 2011, Tab. 8.3/p. 246, „Personalul didactic pe niveluri de educaţie şi pe sexe” şi Tab. 
7.2./p. 228, „Personalul medico-sanitar în unităţi cu proprietate majoritară de stat” (INS 2011). 
Anuarul Statistic al României 2001, INS, Bucureşti, 2001, Tab. 7.1.12, „Personalul didactic pe 
niveluri de educaţie şi pe sexe” şi Tab. 6.2/p. 179, „Personalul medico-sanitar în unităţi cu proprietate 
majoritară de stat” (INS 2001). Anuarul Statistic al României 1991, CNS, Bucureşti, 1992, Tab. 
5.1./p. 132, „Învăţământ de toate gradele” şi Tab. 7.4./p. 214, „Personalul medico-sanitar în unităţi cu 
proprietate majoritară de stat” (CNS 1992).  
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În anul 1989, în România existau în jur de 60 de mii de cercetători atestaţi. În 
ultimii ani, însă, mare parte dintre ei au ales să plece în străinătate, astfel că 
numărul lor s-a redus considerabil. În prezent mai sunt aproximativ 11 mii de 
cercetători atestaţi unul din motive fiind şi faptul în domeniul cercetării nu se 
investeşte cum ar trebui. „În 1989, în România, erau 60 de mii de cercetători 
atestaţi. Acum sunt 11 mii. Dar dintre aceştia mai scădeţi 3 mii care sunt cercetători 
din institutele Academiei Române, care sunt bugetari, sunt finanţaţi de la buget. 
Ţara asta, în afară de partea spirituală, are nevoie de economie, are nevoie de 
oameni care să muncească, are nevoie de competitivitate…”14. Migraţia pentru 
muncă a reprezentat o alternativă la neocupare sau la salarii prea mici în România. 
În 2013, numărul celor născuţi în România care trăiau în străinătate se apropia, 
conform datelor Băncii Mondiale, de 3 milioane şi jumătate. Peste 85% dintre ei se 
aflau în Uniunea Europeană, Italia şi Spania concentrând mai mult de jumătate.  

Mişcarea migratorie este constituită din trei mari categorii de forţa de muncă: 
a) forţa de muncă de înaltă calificare, cu competenţe validate în domenii de 

vârf ale ştiinţei şi tehnologiei, ca şi în unele servicii, cum sunt cele de învăţământ 
şi sănătate. Această categorie recrutată direct, adesea chiar din ultimii ani de studii 
sau prin organisme specializate româneşti sau străine, are şi cele mai multe şanse 
de a obţine contracte pe termen lung şi în final de a obţine dreptul de stabilire în 
ţara gazdă. În plus, se încadrează în categoria de vârstă 25–40 ani, considerată cea 
mai creativă şi productivă; 

b) forţa de muncă cu un nivel mediu de calificare, de specializare care 
acoperă o gamă largă de activităţi şi profesii, cum sunt constructorii, personalul 
para medical (asistente medicale), pentru care cererea angajatorilor din diferite ţări 
este în creştere (Italia, SUA, Canada, Elveţia), personal hotelier şi de alimentaţie 
publică, de asemenea solicitat pe anumite pieţe occidentale; 

c) şi forţa de muncă necalificată sau semicalificată în activităţi din agricultură 
(în perioade de recoltare), în salubritate, construcţii etc.  

Emigrarea persoanelor cu nivel ridicat de şcolarizare pare să fie, de 
asemenea, un fenomen în creştere. De cea mai mare vizibilitate în spaţiul public 
românesc s-a bucurat migraţia medicilor. Fenomenul a cunoscut o evoluţie ascendentă 
în intervalul 1991–200415, iar după 2004 estimările sugerează menţinerea tendinţei de 
creştere.  

Dat fiind deficitul de personal pe plan naţional, ca urmare a emigraţiei, 
investiţia în resursele umane este esenţială pentru creşterea calităţii şi a eficacităţii 
sociale a serviciilor medicale.  

                                                   
14 http://www.ziare.com/economie/buget/cercetatorii-marii-pierzatori-ai-rectificarii-bugetare-

situatia-este-catastrofala-institutele-nu-au-bani-nici-macar-de-salarii-1524909, consultat pe 23.09.2019. 
15 http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/sociologie/Migratia89.php) consultat pe 23.09.2019. 
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PROPUNERI DE POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
SUPERIOR ŞI CERCETĂRII 

Se va acorda prioritate formării cadrelor medicale implicate în furnizarea de 
servicii de prevenire şi diagnosticare precoce, cei implicaţi în tratamentul 
patologiilor prioritare cu care se confruntă persoanele sărace, responsabile pentru 
majoritatea cazurilor de morbiditate şi mortalitate la adulţi (ex. cancer, tuberculoză, 
boli cardiovasculare, diabet etc.), precum şi personalul din cadrul serviciilor de 
urgenţă, estimând un număr de 180 000 de beneficiari, persoane care vor beneficia 
de formare sau schimb de bune practici din regiunile mai puţin dezvoltate şi 
dezvoltate16.  

Se vor promova programe de sănătate şi servicii care includ o puternică 
componentă orientată spre prevenţie, depistare precoce (screening), diagnosticare 
precoce şi tratamentul bolilor sociale importante (de exemplu, boli de inimă, 
cancer, diabet, boli cronice de rinichi, hepatită cronică, tuberculoză şi HIV-AIDS), 
inclusiv formarea şi dezvoltarea profesioniştilor implicaţi în actul medical. Se va 
derula cea mai mare campanie naţională de screening finanţată din fonduri 
europene, prin care aproximativ 5 milioane de persoane (adulţi şi copii) vor 
beneficia de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), 
diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii.  

Implementarea soluţiilor TIC (e-sănătate, telemedicină, schimb de bune 
practici, programe de formare online pentru personalul implicat în utilizarea 
echipamentelor şi tehnologiilor de ultimă generaţie).  

Investiţii în crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare, sau 
modernizarea celor existente.  

Dezvoltarea infrastructurii cloud specifice IT comună tuturor organizaţiilor 
din sectorul public şi crearea de platforme sociale on-line şi centre de date, în curs 
de dezvoltare portal web unic, cu acces la toate serviciile publice pe site-urile 
instituţiilor publice17.  

Prin legea bugetului de stat pe 2018 s-au alocat cercetării 1,64 miliarde lei, 
adică minus 25% faţă de cât se alocase în 2017. Din cei 1,64 miliarde lei alocaţi, 
doar 1,4 miliarde lei au fost şi cheltuiţi anul trecut, aici fiind inclusă şi plata 
creditelor de angajament din anul precedent (aproximativ 165 milioane lei). Deci 
bugetul efectiv cheltuit pentru activităţi de cercetare în 2018 a fost de  
1,235 miliarde lei. În proiectul de lege a bugetului de stat pe anul curent se prevede 
un buget pentru cercetare de 1,79 miliarde lei, adică minus 23%, faţă de anul 
2017. Cercetarea primeşte din ce în ce mai puţin de la bugetul de stat. Ministerul 
Cercetării este cel mai mare pierzător al rectificării bugetare: i se vor lua  
                                                   

16 http://mic-mic-anc.ro/2019/02/01/bugetul-cercetarii-in-cadere-libera-vs-promisiunile-programului- 
de-guvernare/, accesat pe 30.09.2019. 

17 http://mic-mic-anc.ro/2019/02/01/bugetul-cercetarii-in-cadere-libera-vs-promisiunile-programului- 
de-guvernare/, accesat pe 30.09.2019. 
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122,1 milioane de lei (10% din bugetul anual al cercetării), în condiţiile în care 
bugetul este oricum de cinci ori mai mic decât recomandarea europeană de 1% din 
PIB. Ca o comparaţie, media UE este de 2,03% din PIB, iar alte ţări, precum 
Coreea de Sud, alocă până la 4,3% din PIB pentru acest domeniu18.  

CONCLUZII 

Importanţa socială a muncii dar şi nivelul veniturilor obţinute de cadrele 
didactice din învăţământul superior, de cercetătorii din cercetarea fundamentală şi 
medicii din domeniul sănătăţii sunt subiecte demne de reflecţie pentru cei care 
guvernează. Cu certitudine, factorul economic a determinat cei mai mulţi 
cercetători să opteze pentru alte locuri de muncă, în pofida atractivităţii 
domeniului, a relaţiilor interumane aparte faţă de alte domenii de activitate. Prin 
Legea salarizării unitare votată şi promulgată în 2018 s-a urmărit menţinerea 
cadrelor medicale în ţară.  

Dar deficitul de personal nu numai din sănătate, dar şi din învăţământ şi din 
cercetare reclamă investiţii în resursa umană pentru creşterea accesului, calităţii şi 
eficacităţii serviciilor medicale, din învăţământ şi cercetare-dezvoltare-inovare.  

Societatea românească are nevoie de oameni care să muncească, dar are 
nevoie şi de oameni de înaltă competenţă profesională, de specialişti care să poată 
adopta decizii înalt informate, în domeniile cheie ale economiei şi dezvoltării 
sociale. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                   
18 Idem. 
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Anexa 
Salarii de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul superior/universitar în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernamentală nr. 10/2008 şi Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Vechime în 
învăţământ/ 

cercetare 

Salarii de bază 
Lei-Gradaţia 
Ordonanţa 

Guvernamentală 
nr. 10/2008 

(luna octombrie) 

Salarii de bază 
Lei-Gradaţia 

Legea educaţiei 
naţionale 
nr. 1/2011 

S peste 40 de ani 2 530 7 401 
S 35–40  6 921 
S 30–35  6 470 
S 25–30  6 049 
S 20–25  5 730 
S 15–20  5 419 
S 10–15  5 079 

Profesor universitar/ 
Cercetător ştiinţific I 

S 6–10  4 175 
S peste 40 de ani 2 367 5 073 
S 35–40  4 994 
S 30–35  4 749 
S 25–30  4 626 
S 20–25  4 423 
S 15–20  4 259 
S 10–15  3 984 
S 6–10  3 626 

Conferenţiar 
universitar/ 
Cercetător ştiinţific II 

S 3–6  3 587 
S 35–40 1 847 3 792 
S 30–35  3 657 
S 25–30  3 463 
S 20–25  3 404 
S 15–20  3 352 
S 10–15  3 298 
S 6–10  3 280 

Şef lucrări (lector 
universitar)/ 
Cercetător ştiinţific III 

S 3–6  3 247 
S 35–40 1 429 3 115 
S 30–35  3 099 
S 25–30  3 083 
S 20–25  3 067 
S 15–20  3 050 
S 10–15  3 036 
S 6–10  2 922 
S 3–6  2 889 

Asistent universitar/ 
Cercetător ştiinţific 

S până la 3 ani  2 863 

Sursa: Ordonanţa Guvernamentală nr. 10/2008 şi Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
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his study analyzes the importance of work, on onehand, and, on 
the other hand, the revenues that employees from tertiary 
education, researchers from ‘hardcare’ research and doctors 

are obtaining. In the same time, we are enhancing the big wages differences 
that different jobs depending on the state budget are showing. In this respect 
we are especially looking at the employees in research domain, as compared 
with academics and doctors physicians. The work-place is the frame where 
the following domains are very important: work conditions, revenues, the 
interpersonal relations at all levels, promoting opportunities, work time, 
proximity of work place, and work content. All these are making one activity 
to be more attractive than other one, building also the dimensions of some 
elements of the social importance of work per se. 

Keywords: wage; education; research; public health services. 
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O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CÂTORVA 
INSTITUŢII CULTURALE ÎN ROMÂNIA, ÎNTRE 

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI PERIOADA ACTUALĂ⎢ 

MONA SIMU 

rticolul prezintă, în prima parte, o analiză a datelor statistice 
asupra câtorva instituţii cultuale (teatre, cinematografe, 
biblioteci, cărţi [publicaţii] şi muzee) din România, în perioada 

largă cuprinsă între anii târzii de după Primul Război Mondial şi timpurile 
actuale. Fiecare dintre cele trei perioade istorice mari, între 1938 şi 2016, 
este studiată separat, realizând ulterior şi o analiză comparativă: interbelic, 
comunism, tranziţia de după decembrie 1989. 

Rezultatele arată un trend general crescător, de dezvoltare, cu unele 
discrepanţe între câteva dintre instituţiile studiate. De exemplu, în ceea ce 
priveşte bibliotecile şi cinematografele, comunismul pare să fie una dintre 
cele mai prolifice perioade, iar cu privire la cărţi şi muzee, timpurile prezente 
par să fie cele mai „productive”. Fiecare instituţie are suişuri şi coborâşuri, 
ceea ce se  poate observa din cele cinci grafice incluse în text. 

Partea a doua realizează o pictogramă a vieţii culturale în România 
între cele două Războaie Mondiale, aruncând o privire factuală asupra 
personalităţilor şi realizărilor social-culturale ale vremii. 

Articolul intenţionează a oferi o perspectivă largă – desigur, nu 
exhaustivă – asupra sferei culturale în România, din punctul de vedere al 
implicaţiilor sociale, în aproape optzeci de ani de dezvoltare socială 
românească. 

Cuvinte-cheie: cultură; instituţii de cultură; produse culturale; interbelic; 
România. 

INTRODUCERE 

Cultura unei naţiuni îi conferă acesteia unitate, conştiinţă de neam, spirit de 
coeziune şi potenţial de dezvoltare.  

În accepţiune antropologică, cultura este văzută ca „acel întreg complex care 
include cunoştinţele, credinţele, arta, morala, legea obiceiurilor şi alte capacităţi şi 
deprinderi acumulate de om ca membru al societăţii” (Cobianu-Băcanu 1994).  
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În acest articol ne vom referi la cultura ca mijloc de expresie artistică, artă, a 
unui grup omogen (popor, societate). Această manifestare umană reprezinta un 
filon de continuitate în istoria societăţilor, acest efect fiind valabil şi pentru toate 
epocile traversate de ţara noastră de-a lungul istoriei.  

Regimurile politice şi tipurile de guvernare a ţării s-au schimbat de-a lungul 
timpului istoric al României în moduri destul de dramatice. Alături de educaţie, de 
care evident este şi strâns legată, cultura a existat în toate epocile, poate marcată de 
caracterul regimului politic din fiecare perioadă, dar, până la urmă, istoria o 
dovedeşte, nu într-o măsură care să o influenţeze radical. Este legată fără doar şi 
poate de ideea de dezvoltare, toate formele de regimuri politice făcându-şi, într-un 
fel sau altul, un aliat, dar şi „unealtă”, din instituţia culturii, însă în acelaşi timp, 
cultura a si transgresat vremurile: „Cultura şi dezvoltarea nu mai pot fi tratate ca 
dimensiuni separate, ci ca părţi organic legate, dacă ţinta dezvoltării ca iniţiator 
este omul, producător şi beneficiar al progresului pe multiple planuri” (Cobianu-
Băcanu, coord. 2002).  

Este lucru bine ştiut, chiar în perioada comunistă – s-a spus şi scris despre 
aceasta – cultura a fost considerată (şi) un element de rezistenţă în faţa 
totalitarismului. S-a spus, de multe ori, că a fost permanent un factor de 
continuitate. Indiferent de perioadă, fie că era „de elită” şi pentru elite, sau 
populară şi pentru mase, prin cultură „s-a râs” de adversităţile timpurilor (arta 
dramatică ludică), cărţile, piesele şi filmele au descris vieţile oamenilor, muzica şi 
arta au învins trecerea anilor. Pe scurt, aşa cum arată istoricul Rădulescu-Motru, 
„Poporul fără cultură n-are istorie”, „fiindcă n-are un criteriu care să stabilească 
valoare evenimentelor petrecute” (R.-M., apud Otovescu 1992).  

Nume importante în istoria noastră (Nicolae Iorga, Titu Maiorescu, Mihai 
Eminescu etc.), dar totodată şi în cultura română, au considerat ca fiind incluse în 
sfera culturii elemente ca: „limba, datinile, religia, obiceiurile, instituţiile 
(culturale), arta, morala, literatura ş.a.” (Otovescu 1992). Despre conceptul de 
cultură s-a scris cu siguranţă foarte mult şi variat. 

O accepţiune des utilizată a conceptului de cultură, într-un sens mai larg 
decât cel la care articolul de faţă se referă, ar fi cea propusă de Unesco în 1982: 
„Cultura este întregul complex de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi 
emoţionale distincte care caracterizează o societate sau un grup social”. „Ea 
include nu numai artele şi literele, dar, de asemenea, modurile de viaţă, drepturile 
fundamentale ale fiinţei umane, sistemele de valori, tradiţiile şi credinţele”. 

Formele instituţionale de manifestare ale culturii pot fi întrucâtva şi 
cuantificate, prin măsurarea statistică a „producţiei” culturale – „bunurile culturale” 
–, dar şi a instituţiilor culturale. Astfel, putem număra cărţile produse într-un an, 
filmele, teatrele, spectacolele, concertele, cinematografele şi muzeele, bibliotecile 
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unei ţări. În urma unui asemenea demers se pot face comparaţii extrem de grăitoare 
între perioadele istorice ale unei naţiuni, între diferite tipuri de regimuri politice, 
dacă este cazul se poate realiza o poză, o „fotografie” culturală a unei naţiuni: „iată 
care este modul în care naţiunea aceasta îşi instruieşte cultural, întru dezvoltare, 
membrii societăţii; ce instrumente le pune la dispoziţie, ce forme de expresie 
artistică, de relaxare şi divertisment le propune etc.”  

Din cuprinsul spaţiului cultural fac parte instituţiile legate de domeniu; dintre 
acestea, unele sunt legate strict de forma sau partea creativă a culturii (ex.: cărţile, 
piesele de teatru, filmele), unele sunt la intersecţie între cultură şi educaţie (evident 
şi aceasta din urmă o formă a culturii) (bibliotecile, muzeele); altele, se află între 
cultură şi divertisment: cinematografele. Pentru a oferi o idee, o imagine despre 
„consumul” cultural al unui popor, al unei populaţii, ţări, în Anuarele Statistice sunt 
incluşi câţiva indicatori legaţi direct de domeniul culturii: numărul de biblioteci, 
muzee, cinematografe, teatre, săli, numărul cărţilor tipărite etc. (publicaţiile periodice şi 
emisiunile de televiziune nu fac obiectul articolului de faţă, dar nu putem să nu 
menţionăm că şi acestea fac parte tot din patrimoniul producţiei culturale şi sunt 
înregistrate de Anuarele Statistice).  

Toate aceste date nu fac referire la calitatea actului cultural, ci mai degrabă la 
cantitate, dar, până la urmă, chiar cuantificarea actelor de consum cultural poate 
oferi o imagine despre înclinaţiile culturale ale unui popor şi evident despre 
politicile culturale. Este ceea ce numim profilul cultural al unui popor. Unele 
elemente lipsesc, nefiind înregistrate date despre acestea, cum ar fi artele vizuale, 
pictura, sculptura etc. Totuşi, chiar şi aşa, cu ceea ce este înregistrat, se pot observa 
evoluţiile, tendinţele culturale în funcţie de epocă, de regimul politic etc., 
caracteristici proprii fiecărei perioade etc. 

Trecând la o analiză a datelor cuprinse în aceste Anuare statistice între 1938 
şi 2017, să explicăm că am lucrat defalcat pe cele trei perioade istorice mari ale 
trecutului şi prezentului românesc: perioada interbelică, cea comunistă şi epoca 
tranziţiei, împreună cu perioada posttranziţie, studiind, la fiecare dintre cele trei 
perioade, fiecare instituţie culturală pentru care s-au făcut numărători statistice în 
anuare, pe rând. Ceea ce a rezultat se poate urmări în continuare; datele vor fi 
prezentate mai întâi „dezbrăcate” de analiză, aşa cum au rezultat din Anuare, apoi 
se va face o analiză pe baza acestora... În comparaţiile ce se vor face între perioade 
trebuie ţinut cont de „disponibilul” de capital ale fiecăreia dintre aceste perioade 
istorice: uman, economic, de numărul locuitorilor, nivel de dezvoltare etc., pentru 
că în fiecare epocă istorică s-au făcut eforturi şi s-au înregistrat rezultate 
proporţional cu capitalul de dezvoltare existent. De asemenea, evoluţiile spun mai 
multe decât cifrele în sine. 
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TREI PERIOADE ROMÂNEŞTI ŞI INSTITUŢIILE LOR CULTURALE, ÎN CIFRE 

Perioada interbelică 
Teatre 
În 1938 funcţionau 18 teatre în România, conform Anuarului Statistic din 1967; în preajma 

Primului Război Mondial erau câte un teatru la Bucureşti şi la Iaşi, teatre maghiare în Cluj, 
Oradea, Arad; teatre germane în Timişoara şi Sibiu (pentru Transilvania) şi, de asemenea, în toate 
regiunile, trupe ambulante (în Basarabia, în Bucureşti, în Cluj – Societatea pentru fond de teatru 
românesc etc.). Prima Lege a teatrelor din ţara noastră fusese dată deja din anul 1910; (Platon 
2003). 

Biblioteci 
În anul 1938 erau în România 3 100 biblioteci, cumulat (toate cele cinci tipuri de biblioteci 

înregistrate în Anuar: naţionale, publice, şcolare, universitare, documentare) pe tot teritoriul 
românesc. 

Cinematografe 
În anul 1938 existau 388 de cinematografe în România interbelică. Începuturile 

cinematografiei la noi în ţară merg înapoi în timp până în anul 1911, când s-a realizat primul film 
românesc de lung metraj: Războiul de Independenţă –, dar filme străine rulau deja în cele câteva 
cinematografe existente. Compania de film Leon Popescu era printre cei mai prolifici sprijinitori 
ai teatrului şi filmului românesc (Platon 2003). 

Muzee 
În 1938 erau 83 de muzee per total, în România (toate cele şase tipuri). 
Tipurile muzeelor înregistrate în Anuare sunt: ştiinţe naturale, tehnice, de istorie, 

etnografice, de artă, mixte. 

Cărţi (titluri apărute) 
În anul 1938 s-au tipărit 2 300 titluri de cărţi la noi în ţară. 
Să ţinem cont că 1938 reprezintă, totuşi, douăzeci de ani de la Marea Unire din 1918 şi 

douăzeci de ani după sfârşitul unui Război Mondial care a lăsat ţara (cele Trei Provincii româneşti 
unite în 1918) şi Europa sărăcite.  

Observaţie: Aceste cifre în sine nu spun foarte multe dacă le privim doar defalcat, pe 
fiecare perioadă în parte; o comparaţie chiar şi între ele, per perioade, spune mai mult în ceea ce 
priveşte dezvoltarea fiecărei perioade din punct de vedere cultural. Pentru perioada interbelică, 
Anuarele statistice ale vremii nu făceau înregistrări pentru instituţiile culturale, aceste date 
apărând abia în perioada comunistă, în anuarele statistice de atunci. 

Perioada comunistă 
Teatre 
Numărul teatrelor creşte, din anul 1938 de şapte ori până în 1966 (în 28 de ani), când 

funcţionau 130 de teatre (instituţii de spectacol) în ţara noastră. 
1985 reprezintă un an de vârf pentru perioada 1938–1990, funcţionând 154 de teatre în ţara 

noastră, adică de peste opt ori mai multe teatre decât în 1938; în 1989 funcţionau doar 146 de 
teatre, numărul lor scăzând, deci, spre sfârşitul perioadei comuniste. 

În ceea ce priveşte capacitatea sălilor, în anul 1966 existau în toată ţara trei teatre dramatice 
cu săli cuprinzând între 801 şi 1 200 locuri (capacitate mare). Cu peste 1 200 locuri funcţiona doar 
circul şi o orchestră simfonică. 
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Biblioteci 
În 1950 se înregistrau 37 221 biblioteci, iar în anul 1989, înainte de Revoluţie, 20 773. 

Anul de maxim din perioada comunistă, dar şi pe perioada cuprinsă între 1938 şi 1990 este anul 
1955, când se găseau 39 911 biblioteci – dintre care: şase republicane („naţionale”); 40 universitare;  
4 623 documentare; 15 572 şcolare; 19 640 publice (locale) ).  

În 12 ani (1938–1950 – 37 221) numărul total al bibliotecilor creşte de 12 ori, iar în anul 
1955 sunt în România de aproape 13 ori mai multe biblioteci faţă de anul 1938, adică într-o 
perioadă de 17 ani numărul creşte de 13 ori…  

Defalcat pe categorii, anul 1955 este însă şi anul de maxim pentru bibliotecile publice –  
19 670. Acestea erau 14 407 în anul 1960 şi doar 6 864 biblioteci publice în 1989! 

Perioada comunistă este perioada „de glorie” a bibliotecilor în România, mai ales a celor 
publice şi şcolare; numărul bibliotecilor naţionale ramâne constant în toate perioadele. Numărul 
bibliotecilor şcolare, celor documentare, celor publice scade mult după anul 1990. 

Cinematografe 
În anul 1938 existau 388 de cinematografe în România interbelică (este o cifră notabilă 

pentru perioada respectivă, fapt care atestă popularitatea acestei forme de divertisment, fiind legat 
şi de faptul că această formă de artă se afla la începuturile sale, ceea ce face să-i crească mult 
popularitatea). 

În perioada comunistă, în doar doi ani, numărul lor a crescut de peste două ori (între 1948 – 
deci la sfârşitul perioadei interbelice şi 1950), de la 488 la 1 299 (de 2,6 ori). 

În 7 ani (între 1948 şi 1955) numărul a crescut de trei ori (3,5) ori: de la 488 la 1 718. 
Peste 15 ani, în 1970, se înregistrează 6 275 de cinematografe (un salt notabil, de peste trei 

ori), adică de peste 18 ori mai mult faţă de 1938, un adevărat „boom” al cinematografelor. 
Pentru perioada 1950–1990, anul 1965 este cel de maxim al perioadei comuniste, cu 6 499 

de cinematografe în România.  
Privind cifrele, putem spune că perioada comunistă a fost cu adevărat perioada de glorie a 

cinematografelor în România (anul 1988: 211 493 spectatori). La sfârşitul perioadei comuniste, în 
anul 1989, Revoluţia găsea România cu 5 453 cinematografe. 

În ceea ce priveşte numărul spectatorilor, acesta creşte odată cu creşterea numărului de 
cinematografe (desigur, şi odată cu creşterea populaţiei): 41 412 în anul 1938 şi 203 644, în anul 1989. 

Muzee 
Muzeele înregistrează cea mai constantă evoluţie dintre toate instituţiile culturale cercetate, 

cel puţin pentru perioada 1938–1990: o creştere oarecum lentă, nespectaculoasă prin amploarea 
cifrelor, dar susţinută, fără căderi. 

În 1938 erau 83 de muzee per total (toate tipurile). În 1989, la sfârşitul perioadei comuniste 
– 463; o creştere de peste 7 ori faţă de finalul perioadei interbelice. 

Pe parcursul perioadei comuniste ele au avut următoarea evoluţie: 
În 1966 – 229 (la mijlocul perioadei, aproximativ între „’38 şi ’90”; se constată că erau 

jumătate cât faţă de 1989). Cam aşa a fost evoluţia pe întreaga perioadă (relativ constantă). 
Pe tipuri de muzee, există variaţii: unele „cresc” constant în număr; altele au evoluţii mai 

spectaculoase – cazul muzeelor de artă –, iar altele evoluează foarte puţin în număr – cazul celor 
tehnice. În perioada comunistă se observă o evoluţie mai accentuată în ceea ce priveşte numărul, a 
muzeelor etnografice şi de folclor. 

Cărţi (titluri) 
În perioada comunistă, în anul 1955 apar 5 182 titluri (intrate în Depozitul Legal al 

Bibliotecii Naţionale) (mai mult de dublu faţă de anul 1938). 
Apoi în 1960, 6 335 titluri. În 1965, cu 8 422 titluri, se constată deja o creştere remarcabilă.  
În anul 1970 găsim 7 681 titluri de cărţi tipărite. 
În 1980 sunt 7 350 titluri, mai puţin decât în maximul perioadei comuniste, din anul 1966 – 9 131. 
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În 1985 erau 5 276, numărul cărţilor tipărite scăzând constant. 
Anul 1989, sfârşitul de comunism găseşte tipăritul cărţilor într-o „stare destul de proastă”; 

s-a înregistrat o scădere faţă de începutul bun, în forţă, al perioadei: doar 3 867 titluri intrate în 
Biblioteca Naţională la sfârşitul anului, tipărite în acest an. 

În perioada comunistă, în anul 1966 s-au înregistrat nu mai puţin de 9 131 de titluri intrate 
la sfârşitul anului în Depozitul Legal, maximul absolut al perioadei comuniste. 

Perioada de tranziţie 
Teatre 
După 1990, la începutul perioadei de tranziţie, constatăm că din 1993 până în 2003 nu 

există un vârf mai mare al numărului de teatre care să îl depăşească pe cel din 1985. Deci, după 
1989, numărul instituţiilor de spectacol a scăzut, abia după 2003 începând să depăşească numărul 
acestora din perioada comunistă. 

În 1998 găsim 144 de teatre în România. Anul 1999 numără 146 de teatre, acelaşi număr ca 
în anul 1989, deci cu 10 ani în urmă… 

În 2002, sunt 152 de instituţii de spectacol, cu două mai puţin decât anul de maxim din 
regimul comunist, 1985. Apoi, după anul 2002, trendul este strict ascendent.  

În 2015 găsim 254 de teatre, care este maximul per toată perioada de tranziţie, pentru că în 
anul 2016 sunt doar 236 de teatre în România, din nou în scădere… 

Comparativ cu perioadele anterioare, mai ales faţă de cea comunistă, şi având în vedere 
posibilităţile financiare mult crescute după 1990, în perioada de tranziţie nu se fac eforturi 
comparabile cu potenţialul, pentru creşterea sau măcar menţinerea instituţiilor de teatru. Multe 
intră în circuitul economiei de piaţă, există provocări economice etc. Nu am cercetat date pentru 
acest articol privitor la evoluţia apetenţei publicului pentru teatru, dar judecând după suficiente 
exemple – afişe, emisiuni culturale, reviste care prezintă abundenţa de spectacole, aceasta nu pare 
să fi scăzut, comparativ cu anii comunismului, sau chiar dacă a avut o perioadă de cădere, mai ales 
imediat după ’90 când televiziunea a dominat, acum pare să fi revenit în forţă. Probabil ‘lipsa’ este 
doar la o politică culturală generoasă, în ‘accord’ cu deciziile celor de la guvernare/ guvernări…. 

Biblioteci  
În anul 2016 sunt înregistrate în ţara noastră 9 832 biblioteci (toate tipurile, cumulat: 

naţionale, publice, documentare, şcolare, unversitare). 
Începând cu anul 1991, când erau 15 749 de biblioteci, numărul lor scade constant până în 

anul 2016, când există 9 832 biblioteci în toată ţara (se reduce nu chiar la jumătate, dar nici departe). 
Situaţia şi evoluţia bibliotecilor şcolare este, de asemenea, interesantă şi elocventă. 

Numărul bibliotecilor şcolare scade dramatic în perioada de tranziţie (la fel al celor publice 
[locale]). Şcolare: 2 904 în 1995 şi doar 2 304 în 2016 (faţă de nu mai puţin de 19 640, în anul 
1955!; o reducere a numărului bibliotecilor şcolare de aproape şapte ori). 

Cinematografe 
La începutul perioadei de tranziţie, în anul 1990, existau 4 637 cinematografe. În anul 1995 

însă, mai întâlnim doar 626 (între 1990 şi 1995 se produce scăderea, foarte abruptă: vezi Grafic 2), 
în aşa fel încât aproape de timpurile noastre, în anul 2016, se înregistrează doar 91. Această cifră 
înseamnă o scădere de peste 50 de ori, comparativ cu 1990. Ca să nu mai comparăm cu maximul 
întregii perioade, şi anume, anul 1965, 6 499, de peste 70 de ori mai puţine în 2016. O posibilă 
explicaţie ar fi că în Anuarul Statistic sunt înregistrate doar cele „de stat”, care aparţineau de 
Studiourile Cinematografice româneşti „de stat”, iar multilplele săli (tip Multiplex) ce se găsesc 
azi în fiecare Mall, nu sunt, probabil, înregistrate. În plus, probabil accesul facil la filme online a 
scăzut volumul publicului care merge la sălile publice, dar nu avem date în acest sens. 
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Totuşi, pentru întreaga perioadă de tranziţie, în anul 2010 este minimul: doar 68 de 
cinematografe (cel puţin, ceea ce a fost înregistrat).  

Numărul lor scade de peste 7 ori între 1990 (4 637) şi 1995 (626) şi de peste 9 ori între 
1995 şi 2010 (68). 

În anul 2016 sunt înregistrate doar 91 cinematografe, cum arătam, în Anuarul Statistic al 
României. Este, totuşi, puţin probabil ca situaţia să stea astfel, de aceea putem presupune că sunt 
înregistrate doar cele care mai funcţionează în regim „de stat”. 

Muzee 
În 1998 există în ţara noastră 506 muzee.  
În 1993 – 440 muzee, o uşoară scădere faţă de 1989; foarte uşoară, cu revenire peste 

nivelul anului 1989 în anul 1996 (487). 
În anul 2000 – erau deja 519 (mai multe decât în 1989, la începutul perioadei). 
În 2003 sunt 551 de asemenea instituţii. 
Anul 2016 înregistrează 761 muzee, cel mai mare număr între 2004 şi 2016. 2016 – an de 

maxim pentru numărul muzeelor la noi în ţară. 
În orice caz, muzeele înregistrează cea mai constantă evoluţie dintre toate instituţiile 

culturale cercetate, acest lucru fiind valabil şi pentru perioada de tranziţie. 

Cărţi (titluri) 
La începutul tranziţiei, în 1990 s-au tipărit doar 2 178 de titluri de cărţi. 
În 1993 au fost tipărite 6 130, un salt bun, iar în 1999, 7 874, o evoluţie crescătoare stabilă 

(vezi Grafic 4). 
În anul 2000 se înregistrează deja 10 159 titluri de cărţi tipărite; primul salt mare, 

caracterizând perioada de tranziţie, anii de după Decembrie 1989. 
În anul 2006 găsim 14 373, iar în 2007 – 19 458 (al doilea salt mare, cu peste 5 000 de 

titluri); o adevărată „foame” de titluri de cărţi. 
În 2010 se tipăresc 21 344 titluri. 
Anul 2011 – 22 589 – reprezintă maximul net total al întregii perioade 1938–2016. 
Între 2000 şi 2011, în 11 ani, numărul s-a dublat (mai mult decât dublat), de la 10 159 la 22 

589, o creştere cu peste 12 000 titluri. 
Are loc o creştere de 5 ori în prima decadă a anilor după 1990 (după Revoluţie), de la 2 178 

de titluri în 1990 la 10 159 în 2000; faţă de a doua decadă, când numărul lor doar s-a dublat: de la 
10 159 la 22 589 (21 344 în 2010). Deci o creştere mai abruptă în prima decadă, cu toate că cifra 
din 2011 este foarte mare (22 589) (Grafic 4). 

Analiza celor trei perioade prezentate în cifre  
Putem spune că perioada tranziţiei este perioada de glorie a publicării de 

cărţi (Grafic 4). În anul 2011 – 22 589 – se înregistrează maximul net total al 
titlurilor de cărţi apărute în ţara noastră, în întreaga perioadă 1938–2016. 

Ca observaţie valabilă pentru toate perioadele studiate, textele literare 
înregistrează nişte vârfuri în ceea ce priveşte numărul de titluri tipărite; la polul 
opus, cu foarte puţine titluri din acest subiect, pe an, cele dedicate domeniilor: 
comerţ, turism, comunicare, transporturi (de exemplu, câte un singur titlu tipărit pe 
acest subiect în majoritatea anilor). 

Înregistrările măsoară totalul titlurilor intrate în Depozitul Legal al Bibliotecii 
Naţionale, la sfârşit de an. Tipurile de cărţi (pe categorii de subiecte) sunt: 
generale; filosofie, psihologie; religie; ştiinţe şi probleme sociale; societate, stat; 
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ştiinţe politice şi economie; drept, asigurări, administraţie; ştiinţe militare; 
educaţie; comerţ, turism, transporturi, comunicare; etnografie; limbi, filologie; 
ştiinţe exacte; matematică; ştiinţe naturale; ştiinţe tehnologice; ştiinţe medicale; 
inginerie; agricultură; management; conducere şi organizare; artă; arhitectură; arte 
plastice; muzică, teatru, film; jocuri, sport; literatură; istorie literară; texte literare; 
cărţi ptr copii; tineret; geografie, istorie; geografie; arheologie, biologie; altele). 

Per ansamblu, muzeele înregistrează cea mai constantă evoluţie – numărul 
acestora creşte aproape constant –, (Grafic 1) dintre toate instituţiile culturale 
cercetate, dar nu spectaculoasă. Cu un uşor plafon între anii ’90 şi 2000. 

 
Grafic 1 

 

 
 
Numărul cinematografelor creşte în prima perioadă analizată, dar după 1960 

începe declinul (Grafic 2) 
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Numărul bibliotecilor creşte mult la mijlocul perioadei, apoi înregistrează o 
scădere destul de abruptă, urmată de o scădere mai lentă pe toată perioada tranziţiei 
(Grafic 3).  

 
Grafic 3 

 

 
 
Numărul titlurilor de cărţi înregistrează un boom în perioada de după anii 

’90, (Grafic 4).  
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Grafic 5 
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Surse grafice: realizate de autor, cu datele din Anuarele Statistice ale României (1938–2016). 
Observaţie: anii ce au fost luaţi în consideraţie la realizarea graficelor pentru fiecare item în parte nu 
sunt aceeaşi de la un grafic la altul. Am considerat pentru fiecare dintre cele cinci instituţii studiate 
anii cei mai relevanţi. 
 

CULTURA ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA INTERBELICĂ:  
SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ 

Acest subcapitol prezintă în mod mai detaliat o analiză asupra fenomenului 
cultural în perioada interbelică, deoarece este perioada istorică în care cultura 
înregistrează un adevărat „boom” (Zamfir 2019), deschizând drumul dezvoltării şi 
modernizării româneşti şi în celelalte domenii, folosind datele din Anuare pentru 
inferenţe cu privire la fenomenul cultural şi anvergura dezvoltării culturale. Aici au 
fost puse bazele multora dintre instituţiile importante ale ţării, ale naţiunii, acestea 
fiind păstrate inclusiv în perioada comunistă, iar cu această perioadă s-a realizat o 
punte culturală imediat după schimbarea de regim de după 1990… Iată de ce i-am 
dedicat o secţiune specială în cadrul articolului. 

La rândul ei, cultura în perioada interbelică nu poate fi separată de perioada 
istorică şi culturală anterioară, mai precis, perioada dintre Revoluţia paşoptistă şi 
Primul Război Mondial. Marile nume şi personalităţi, generaţia veche de oameni 
de cultură, dintre care unii vor coexista un timp cu generaţia nouă din perioada 
interbelică, s-a format şi a fost activă între 1848 şi Primul Război Mondial (Titu 
Maiorescu, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu 
etc.). Bazele culturii şi ale avântului cultural din perioada interbelică sunt puse în 
perioada de dinainte; o perioadă mai aşezată din punct de vedere politic, 
caracterizată spre sfârşit de secol al XIX-lea, început de secol al XX-lea în 

Teatre 



MONA SIMU 380 

principal prin cele două curente: poporanismul (de stânga) şi sămănătorismul 
(orientat spre dreapta), dar şi prin cele două „orientări” caracterisitice întregii 
perioade: conservatorii şi liberalii. Marile nume, „greii” culturii naţionale, aşa cum 
îi considerăm acum, activi la început şi mijloc de secol XX erau: Nicolae Iorga, 
Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, George Enescu, 
Radu Rosetti, Constantin Giurescu, Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, George 
Călinescu şi încă mulţi alţii; printre reprezentanţii importanţi ai mijlocului şi 
sfârşitului de secol XIX îi găsim pe Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Titu 
Maiorescu, trei personalităţi complet diferite; Nicolae Iorga avea să joace un rol 
important în viaţa culturală şi politică a vremii, mai ales după Primul Război 
Mondial. Tot în această perioadă (între „paşoptisti” şi Primul Război Mondial se 
înfiinţează instituţii importante de învăţământ: Universitatea din Iaşi (1860) şi cea 
din Bucureşti (1864); cele două Conservatoare: Bucureşti şi Iaşi ş.a. 

Perioada interbelică a fost caracterizată de nelinişte şi succesiunea multor 
guvernări; culorile politice nu mai sunt atât de clare; există multe partide mici, 
scena politică este fărâmiţată şi cu nuanţe extremiste la ambele capete ale eşicherului. 

Rolul culturii a fost vizibil în această perioadă mai ales prin circulaţia de 
idei, prin dezbateri şi fervoare intelectuală; prin polemici, necontând neapărat dacă 
erau întotdeauna constructive sau nu; prin faptul ca aceşti oameni de cultură de 
atunci au contribuit în mod direct şi real la construirea societăţii româneşti de 
acum, nu numai la cea de atunci, a „românismului”, a spiritului de popor român, 
de neam. Acest lucru era foarte necesar la atât de mică distanţă faţă de realizarea 
unificării ţării, a Marii Uniri.  

Unele nume cunoscute în cultură (Octavian Goga, Ion Rădulescu-Motru, 
Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, mulţi-mulţi alţii etc.) au fost în vreme prim-
miniştri, preşedinţi ai unor instituţii importante, miniştri, senatori, deputaţi, şefi de 
publicaţii periodice cunoscute (ziare, reviste importante în această perioadă), şefi 
de partide, nu în ultimul rând, academicieni. Rădulescu-Motru, Liviu Rebreanu, 
Mihail Sadoveanu, Radu Rosetti s-au numărat printre academicieni; poetul 
Octavian Goga, iar profesorul şi istoricul Nicolae Iorga au fost pe rând prim-
miniştri, dar şi oameni „de partid” (primul – de dreapta spre extremă; al doilea de 
factură mai degrabă democrat-naţionalistă); scriitorii mai tineri, Mihail Sebastian, 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Geo Bogza au fost gazetari angajaţi şi 
scriitori foarte prolifici; mai puţin oameni politici, însă buni polemişti şi puternic 
angajaţi din punct de vedere social, chiar politic. Eliade a fost secretar cultural la 
legaţia română din Marea Britanie, apoi ataşat de presă la Lisabona, Ionescu – 
ataşat cultural la Vichy, în Franţa, în timpul guvernului Antonescu; generaţiile mai 
vârstnice (Nae Ionescu [Cuvântul], E. Lovinescu, N. Crainic [Revista Gândirea] au 
fost şefi şi mentori ai unor publicaţii importante şi influente în vreme, cum erau 
Cuvântul, Vremea, Universul, Dimineaţa, Adevărul, Timpul etc. Unii dintre ei, 
nume cu influenţă, au condus fundaţii de prestigiu în epocă (spre exemplu, N. Iorga 
– Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor, înfiinţată în 1880 la Bucureşti). 
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În ambele perioade (înainte şi după Primul Război Mondial) s-au înfiinţat 
importante instituţii, alături de unele asociaţii: Academia Română (1867), 
Institutul de Geologie (1906), Filarmonica (1866), Conservatorul (1864), dar şi 
Asociaţia Ziariştilor din România. S-au construit clădiri de referinţă pentru ţară 
şi capitală: Ateneul Român, Palatul Poştei (astăzi clădirea Muzeului Naţional de 
Istorie de pe Calea Victoriei), Palatul CEC, Gara de Nord, Podul Saligny (sfârşit 
de secol al XIX-lea). 

Academia Română (1867) iniţial a pornit sub titulatura de Societatea 
Academică Română, primul său preşedinte fiind ardeleanul Gheorghe Bariţiu, ceea 
ce arată una dintre „strategiile” în vederea întregirii teritoriului românesc din acele 
vremuri grele pentru statul român încă neîntregit, aceea de a numi personalităţi de 
peste Carpaţi în funcţii importante din instituţii ale Vechiului Regat (Boia 2011). 
Metoda funcţiona şi în sens invers: regăţeni în posturi-cheie din Ardeal.  

Tot atunci au fost înfiinţate şi unele dintre muzee: „Grigore Antipa”, 
Muzeul Naţional de Antichităţi, Muzeul Satului din Bucureşti etc. 

Presa este un element cultural semnificativ din punct de vedere social: citită 
de mulţi oameni relativ la populaţia vremii şi la accesibilitate, cu accesibilitate 
pronunţat populară, foarte căutată în perioade grele sau mai tulburi din punct de 
vedere social şi nu numai, datorită necesităţii informării populaţiei, dar şi a 
interesului oamenilor pentru a fi la curent cu problemele vremilor. Astfel, perioada 
interbelică este caracterizată şi de un număr foarte mare de publicaţii 
periodice (ziare, reviste, magazine, reviste de literatură, de cultură etc.), care apar, 
şi dispar, după caz, în funcţie de factorul politic, în toată perioada dintre cele două 
războaie mondiale.  

Dintre cele mai importante gazete ale vremii, şi nu doar cele mai importante 
prin anvergura, ci şi prin valoarea lor de simbol, amintim aici, într-o ordine 
aleatoare şi o variaţie special aleasă spre a zugrăvi „culoarea” vremii, dar şi pentru 
a nu stabili o ierarhie falsă: Timpul, Porunca Vremii, Vremea, Curentul, 
Cuvântul, Universul, Gândirea, Revista Fundaţiilor Regale, Sfarmă-Piatră, 
Informaţia Zilei, Curentul Literar, Dacia Rediviva, Ecoul, Gazeta Evreiască, 
Revista Română, Universul Literar, Neamul Românesc etc. Unele dintre gazete 
sunt înfiinţate încă dinaintea Primului Război Mondial (Adevărul, Dimineaţa, 
Universul, Luceafărul). La toate aceste publicaţii au contribuit (sau le-au condus), 
în toata perioadă dintre cele două războaie mondiale, o pleiadă vastă de scriitori, 
poeţi, gazetari, istorici etc., intelectuali prin vocaţie, dintre care vom enumera doar 
câţiva: Lucian Blaga, Gala Galaction, Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi, Radu 
Gyr, cei mai înainte amintiţi, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, 
Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, Nae Ionescu, George Călinescu etc. Citind despre 
această epocă din istoria României este uşor să ajungi la concluzia că, istoric 
vorbind, a fost perioada cea mai prolifică în ceea ce priveşte numărul, valoarea 
culturală, artistică, dar şi istorică, importanţa şi notorietatea personalităţilor 
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culturale române care s-au format şi manifestat acum, în toate domeniile: literatură, 
arte, ştiinţe. 

Revenind la presă, iată o mostră din tirajele vremii pentru principalele 
cotidiane. În perioada regimului Antonescu, spre sfârşit, Ministerul Propagandei 
realiza un tabel cu principalele ziare (20 iulie 1942), care indica următoarea 
ierarhie: Universul (şef de gazetă: Stelian Popescu) 244 400 exemplare; Curentul 
(şef: Pamfil Şeicaru) – 126 800 exemplare; Timpul (şef: Mircea Grigorescu)  
66 000 exemplare; Viaţa şi Informaţia, fiecare cu 40 000 exemplare. Am redat 
această situaţie a principalelor cotidiene, cu tirajele, spre ilustrarea succesului pe 
care îl aveau ziarele vremii la public, apetenţa pentru cuvântul scris, cel puţin în 
marile oraşe (Boia 2011). 

Cultura presupune domenii variate, nu numai literatura şi publicistica, ci şi 
bineînţeles teatrul, pictura sculptura, muzica, arhitectura etc., dar şi ştiinţele. 
Numele personalităţilor din ştiinţe erau cunoscute în vreme şi peste hotarele 
României, sau urmau să devină cunoscute (Emil Racoviţă – întemeietorul 
biospeologiei –, Henri Coandă, Grigore Antipa, Traian Vuia [primul avion cu 
motor ce se ridică şi zboară independent 1905], C. Parhon, N. Iorga., T. Maiorescu 
etc., doctorii P. Herescu [urologie], N. Paulescu [diabet, în descoperirea insulinei], 
pentru a enumera doar o mică parte dintre oamenii de ştiinţă cu notorietate. 
Timpurile (şi în anii de după 1848 şi între 1918–1944) s-au caracterizat prin 
punerea bazelor unor ştiinţe şi prin descoperiri noi şi inovaţii. Tot la început de 
secol al XX-lea debutează în muzică George Enescu şi Ciprian Porumbescu. 

Principalele centre universitare în România, în perioada interbelică se 
regăsesc la: Bucureşti, Iaşi, Cluj, (acestea erau cele mai importante prin numărul de 
studenţi şi profesori); Cernăuţi, apoi. Mai târziu se creează universităţi la Timişoara 
şi Oradea; la Chişinău, în anii 1935–1936. 

Cinematografia se dezvoltă începând cu debutul secolului al XX-lea. La fel şi 
teatrul românesc, îngemănat cu muzica şi opera, ce au dat marile nume, ca cele ale 
lui N. Leonard şi Haricleea Darclée, Jean Athanasiu în muzica de operă; apoi mari 
şi cunoscuţi actori, precum Lucia Sturdza Bulandra, Matei Millo, Constantin I. 
Nottara., iar mai recent Radu Beligan, Nineta Gusti, Mircea Şeptilici etc.Teatre 
existau la Iaşi, Cluj, Oradea, Bucureşti, Braşov. 

Perioada în sine se poate împărţi în câteva etape mari: înainte (succesiuni de 
guvernări liberale şi ţărăniste), în timpul şi după domnia lui Carol al II lea, care a 
durat 10 ani din 1930 până în 1940. Unii consideră domnia lui Carol al II-lea ca 
fiind asimilată cu o dezvoltare deosebită a culturii. 

Cei 10 ani ai domniei lui Carol al II-lea sunt consideraţi ca fiind prolifici la 
capitolul realizări culturale: în arhitectură, literatură şi publicistică în special, în 
domeniile istorie, sociologie, în ceea ce priveşte înfiinţarea de instituţii, invăţămant.  

Uniunea Fundaţiilor Regale cuprindea nu mai puţin de cinci instituţii de acest 
gen: Fundaţia Universitară Carol I; Fundaţia Culturală regală „Principele Carol” – 
condusă de Dimitrie Gusti; Fundaţia Regele Ferdinand din Iaşi; Institutul de 
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Cercetări Ştiinţifice „Regele Carol II” din Cluj; Fundaţia pentru Literatură şi Artă 
„Regele Carol II”. Se înfiinţează Societatea Scriitorilor din România, Asociaţia 
Avocaţilor, Sindicatul Ziariştilor. Facultatea de Drept este construită în 1935 
(era prevăzut să fie un adevărat „cartier” universitar între Drept şi clădirea 
Facultăţii de Medicină. Desigur, oamenii sunt cei care au creat aceste instituţii, prin 
spiritul de colaborare care exista, prin oportunităţile existente; Carol al II-lea a 
înlesnit însă activitatea socială şi culturală, printr-o „patronare” mai mult sau mai 
puţin interesată a creatorilor culturali… 

În domeniile sociologie şi etnografie, iată două dintre cele mai importante 
instituţii care se înfiinţează tot în această perioadă: Institutul Social Român (sub 
conducerea lui Dimitrie Gusti); Muzeul Satului (1936). 

Cum universităţile sunt direct legate de viaţa culturală şi de intelectualitatea 
unei naţiuni, din Anuarele Statistice ale anilor interbelici am ales Facultatea de 
Litere şi Filosofie ca principal creuzet cultural, ca unul dintre posibilii indicatori ai 
dimensiunilor vieţii culturale. Alte informaţii, cum ar fi numărul teatrelor, al 
cinematografelor, lipsesc din Anuarele Statistice ale perioadei interbelice. Chiar şi 
informaţiile despre numărul de studenţi la Conservator sau la Belle-Arte există 
doar în Anuarul pentru anul 1922. Mă refer la numărul studenţilor ce urmau această 
facultate şi la numărul profesorilor ce predau aici (Litere şi Filosofie). 
Conservatorul, Artele dramatice şi Bele-Artele sunt şi ele legate indisolubil şi 
indiscutabil de spaţiul cultural, chiar într-un mod mai direct decât Facultatea de 
litere, dar din păcate datele despre aceste instituţii lipsesc, ele apărând într-un 
singur anuar din cele şapte consultate. În consecinţă, studierea numărului de 
studenţi înscrişi la aceste facultăti de-a lungul perioadei arată o creştere aproape 
constantă; la începutul perioadei vorbim de cifre de ordinul sutelor, ca spre sfârşitul 
perioadei (1930) să se ajungă la cifre de câteva mii de studenţi la Litere şi Filosofie 
– peste 5 000 în Bucureşti. 

Anuarul Statistic din anul 1930 realizează o situaţie a numărului de studenţi 
între anii 1920 şi 1930. Iată evoluţia celor înscrişi la Litere şi Filosofie în această 
perioadă, pe centre universitare: dacă în 1920, la Litere în Bucureşti se înscriau 754 
de studenti, cifra creşte constant, aşa că în 1930, nu mai puţin de 5 275 au optat 
pentru aceste discipline, dintre care 1 853 sunt băieţi şi 3 422, fete. În Iaşi, de la 
390 de studenţi la Litere şi Filosofie în anul 1920, ajung sa se înscrie în 1930 734 
de studenţi, dintre care 510 sunt fete. Diferenţă notabilă între cele două centre 
universitare, pentru anul 1930…. 

Corpul de profesori definitivi variază destul de puţin în cei aproape douăzeci 
de ani studiaţi, variaţia fiind diferită de la o facultate la alta, dar în total, corpul de 
profesori universitari pentru un centru universitar ar putea fi estimat cam în jur de 
250, poate 300 de oameni. Această cifră este însă importantă din punct de vedere 
cultural, deoarece numele acestor profesori în perioada respectivă erau 
binecunoscute, fiind oameni de cultură importanţi. Puteai avea curs cu George 
Călinescu, Nicolae Iorga, Iorgu Iordan, Constantin Parhon, Emil Racoviţă, Nae 
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Ionescu, Tudor Vianu, pictoriţa Cecilia Cuţescu-Storck, Alice Voinescu, Constantin 
Giurescu, Dimitrie Gusti etc. De altfel şi diferenţa între importanţa şi mărimea 
centrelor universitare este dată de cifra acestor profesori „definitive”: „nivelul 
superior al elitei intelectuale (…) îl reprezintă corpul profesorilor universitari şi, 
încă mai selectiv, Academia Română” (Boia 2013). 

Alături de numărul de studenţi înscrişi la Facultatea de litere, am luat cu 
considere şi numărul abonaţilor la posturi de radio, ce apare în acest Anuar al 
anilor 1939–1940 ca fiind considerat unul dintre indicatorii consumului cultural. 
Abonamentul la radio poate fi considerat şi ca un consum cultural, emisiunile 
nefiind doar de natură informativă, cu siguranţă, ci şi mijloace de diseminare 
culturală, considerând, de asemenea, că media este înscrisă la rândul ei în domeniul 
larg al culturii (Simu, în Mărginean, 2019). Cu datele disponibile am încercat, 
astfel, (împreună cu situaţia tirajelor gazetelor, descrisă mai sus) să ofer un tablou 
indirect al măsurii culturalizării populaţiei în perioada amintită, prin analiza 
consumului media. Astfel, între anii 1927–1938, o perioadă de 11 ani, numărul 
abonaţilor la radio pe ţară creşte de la aproximativ 8 000 de persoane în 1927  
(7 871) la aproape 300 000 în 1938 (mai exact, 274 314). La Bucureşti erau 78 025 
abonaţi în anul 1938.  

Anuarul din anul 1939–’40 ne arată nu numai această situaţie pe fiecare an, 
între 1927 şi 1938, dar şi care erau principalele staţii de difuzare radio pe ţară, 
informaţie inedită aş zice, deoarece acestea erau de abia înfiinţate. Erau patru staţii: 
două la Bucureşti (Băneasa-Ilfov): Radio Bucuresti şi Radio Experimental, şi 
câte o staţie la Braşov (Bod-Braşov): Radio România şi la Chişinău-Lăpuşna, 
Radio Basarabia. Apoi, în Anuarul din anul 1936 găsim situaţia pentru anii  
1933–’35, pe ţară, abonaţilor raportat la suta de locuitori. Pe regiuni, în anul 1935,  
7 oameni la suta de persoane aveau un aparat de radio şi abonament; în 
Transilvania, 9, în Vechiul Regat 5, cel mai mic număr de abonaţi, în Basarabia 
(1 persoană la 100). Cu toate acestea, în Muntenia găsim cel mai mare număr 
(absolut) de abonaţi (110 605), Transilvania găsindu-se pe locul doi, cu 53 061 
abonaţi la posturile de radio. În plus, cu ocazia consultării Anuarului pentru a afla 
numărul celor abonaţi, aflăm ca existau pe atunci două tipuri de aparate de recepţie: 
cu „lămpi” şi cu galenă („cu cristal”) şi că posturile de recepţie puteau fi private 
sau publice.  

CONCLUZII 

Aşadar, Anuarele Statistice, atât cele recente, cât mai ales cele mai vechi, pot 
reprezenta nu numai surse de date şi înregistrări ale unor cifre şi ale unor fapte, ci 
se constituie în adevărate fresce ale unor vremuri. Luate per ansamblu, iar nu doar 
cifră cu cifră, acestea realizează un tablou al structurii unei societăţi, ale unei 
populaţii, moduri de viaţă, caracteristicile unei ţări etc. Printre acestea, răzbate 
implicit şi „imaginea” culturală a unei naţiuni, în cifre, dar care grăiesc foarte multe. 
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Citind cifrele din prima parte a articolului, cea dedicată înregistrării datelor 
despre cele câteva instituţii şi „bunuri” culturale monitorizate, ideea concluzivă 
care se desprinde este aceea de „progres”. Este evident din cifre, doar cu excepţii 
ce ţin mai degrabă de „mode” şi modalităţi de înregistrare, că evoluţia culturală a 
României în întreaga perioadă dintre Primul Război Mondial şi anii curenţi a fost 
una, per ansamblu, ascendentă. Au existat ani de boom pentru aproape fiecare 
dintre cele cinci instituţii culturale monitorizate: cărţiIe în perioada actuală, 
teatrele, bibliotecile şi cinematografele în perioada comunismului, muzeele în 
prezent. Nu am raportat, e adevărat, numărul celor câteva „mjloace” culturale 
analizate la populaţia ţării din fiecare perioadă, şi poate rămâne un lucru de făcut 
într-o cercetare viitoare, dar până la urmă, nu simpla cuantificare este cea care 
contează, ci trendul general, iar cifrele arată incontestabil că eforturile au fost în 
sensul creşterii bazelor de instituţii culturale existente. Poate că la un moment dat 
numărul teatrelor a scăzut uşor sau a stagnat, sau numărul bibliotecilor publice este 
în prezent mai mic decât în perioada comunismului, ca şi numărul de 
cinematografe (înregistrate), dar, per total, oferta culturală pusă la dispoziţia 
populaţiei în România s-a dezvoltat aproape constant, cu un salt notabil între 
interbelic şi perioada comunistă, mai ales prin număr, iar prin varietate, prezentul 
„domină” ca dezvoltare. 

A doua parte, cea dedicată fenomenului cultural din perioada interbelică are 
rolul de a înlocui cantitatea prin calitate, arătând că, uneori, nu atât cifrele mari 
sunt importante, ci aspectul calitativ. Cultura în acea perioadă a însemnat, din toate 
punctele de vedere, progres, atât la capitolul de coeziune naţională, prin construirea 
şi sporirea acesteia, cât şi la capitolul inovaţie, noutate, descoperiri, punerea unor 
fundamente în foarte multe domenii ştiinţifice, de la cinematograf, radio, teatru şi 
literatură, până la domeniile medicinii, istoriei, filosofiei, tehnicii, ştiinţelor exacte, 
arhitecturii etc. 

Materialul de faţă nu este un text de anvergura unuia ce s-ar putea numi „un 
secol de cultură românească” – acesta ar fi, în sine, o carte –, ci o frescă succintă a 
unui secol, i-am spune, de înregistrări de date privitoare la instituţii culturale. 
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he article presents, in the first part, an analysis of statistical 
data on several cultural institutions (theatres, cinema, libraries, 
books and museums) in Romania, between the years following 

the first world war and nowadays times. Each of the three main periods 
between 1938 and 2016 is studied separately: interwar period; communism; 
the period of transition, after December 1989. 

The results are showing a general upword development trend, with 
some discrepancies between some of the institutions. As for public libraries 
and cinemas, communism seems to be the most prolific period, for books and 
museums present times are the most “productive”. Every institutions has its 
own up and down, which can be seen from the five graphics embeded in the text. 

In the second part, a short view on the cultural life in Romania 
between the two World Wars is ellaborated, looking upon cultural 
personalities and facts.  

The article intends to offer a wide perspective image,yet not exhaustive, 
upon the cultural sphere in Romania, in almost one hundred years of social 
development. 

Keywords: culture, cultural institutions; cultural goods; interwar 
period; Romania. 
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ABANDONUL ŞCOLAR⎢ 

GEORGIANA VIRGINIA BONEA 

biectul principal al acestui studiu constă în analiza situaţiei 
abandonului şcolar din România, pe clase, medii de rezidenţă 
şi gen. De asemenea, sunt urmăriţi factorii favorizanţi 

individuali, şcolari, sociali şi econimici care influenţează elevul să 
părăsească şcoala. Abandonul şcolar este mai mult un proces parcurs şi mai 
puţin un eveniment în sine. Incluziunea socială şi asigurarea egalităţii de 
şanse sunt principalele soluţii care vin în combaterea acestei probleme 
sociale. Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a 
întregii societăţi, motiv pentru care politicile sociale de prevenire şi 
combatere trebuie analizate cu atenţie. De asemenea, se acordă o atenţie 
sporită şcolilor de arte şi meserii, acestea având o mare influenţă în procesul 
de prevenire şi combatere a abandonului şcolar. 

Cuvinte-cheie: elev; abandon şcolar; incluziune socială; egalitate de 
şanse. 

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICĂ 

Termenii abandon şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii sunt fenomene 
distincte. Astfel, abandonul şcolar face referire la elevii care renunţă să mai 
frecventeze şcoala, iar părăsirea timpurie a şcolii face referire la tinerii cu vârste 
cuprinse între 18–24 de ani, care au părăsit şcoala înainte de finalizarea 
învăţământul obligatoriu, neurmând nici un alt program de formare profesională 
sau calificare. Copiii care sunt în afara sistemului sunt excluşi de la educaţie, în 
timp ce copiii care se află în risc de abandon şcolar sunt privaţi de oportunităţile 
egale de învăţare (Kearney 2008; Battin-Pearson et al. 2000; Neamţu 2003; 
Ekstrand 2015). În altă ordine de idei, România se luptă cu problema abandonului 
şcolar, care în ultimii ani a devenit un subiect important de analiză şi dezbatere. În 
acest context, statul propune o serie de politici educaţionale şi strategii concrete care să 
vină în întâmpinarea problemei, precum şi îmbunătăşirea sistemului de învăţământ.  

Tinerii care renunţă prematur la studii se confruntă cu şomajul, sărăcia şi 
marginalizarea (McGrath şi Van Bergen 2015, 2–5). Şcoala românească a trecut 
prin mai multe procese de schimbare şi modernizare, însă nu suficient de eficiente 
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ca sa facă faţă problemei abandonului şcoalr. Astfel, îşi face loc analfabetismul 
funcţional, slaba motivare economică a profesorilor şi modernizarea timidă a 
şcolilor din mediul rural. 

Problema abandonului şcolar nu poate şi nu trebuie să fie tratată cu 
superficialitate. Sunt necesare analize atente şi clare pentru efectuarea unei 
diagnoze corecte în scopul identificării unor soluţii cât mai eficiente de diminuare a 
fenomenului. Depistarea timpurie a riscurilor pe care elevii şi familiile acestora le 
prezintă solicită o strategie care să implementeze existenţa asistenţilor sociali în 
fiecare unitate şcolară, în vederea prevenirii abandonului studiilor de către elevi 
(Lewis et al. 2005, 731–732).  

Studiul de faţă are în vedere analiza situaţiei învăţământului din România de 
după evenimentele din anul 1989, totodată evidenţiind problemele pe care le are 
sistemul în ansamblul său. De reţinut faptul că abandonul şcolar nu este o situaţie 
pe care numai ţara noastră o are de rezolvat, ci multe alte state ale Uniunii 
Europeane (UE). Cauzele sunt dintre cele mai diverse, printre ele numărându-se: 
nivelul crescut de sărăcie, lipsa de atractivitate faţă de învăţământ, aşteptări 
neconcordante cu realitatea şi dorinţa de ardere rapidă a etapelor, lipsa de educaţie 
a familiei de provenienţă, probleme de sănătate, familie monoparentală, copii 
provenind din familii de etnie romă, copiii provenind din mediul rural etc. La fel ca 
Uniunea Europeană, ţara noastră are mai multe programe menite să apropie de 
şcoală tinerii care prezintă un risc ridicat de abandon. Însă, în ciuda acestor 
programe, asistăm la rate destul de ridicate ale abandonului şcolar.  

Abandonul şcolar este o problemă de actualitate ce afectează nu numai 
individul şi familia, ci întreaga societate în ansamblul ei (Wilkins şi Bost 2016; 
Townsend et al. 2007). Pe termen lung, devin vizibile o serie de efecte negative, 
cărora politicile sociale actuale nu par să le facă faţă în mod eficient. Prevenirea şi 
combaterea abandonului şcolar este o adevărată provocare atât pentru autorităţile 
din întreaga lume, cât şi pentru specialişti. 

Prezentul studiu vine într-un context în care toate ţările membre UE prezintă 
o preocupare majoră faţă de problematica abandonului şcolar. Astfel, se urmăreşte 
evaluarea sistemului educaţional în ansamblul său, precum şi analiza atentă a 
politicilor sociale de prevenire şi combatere, aflate în legătură strânsă cu statisticile 
instituţiilor de specialitate. Lucrarea de faţa studiază abandonul şcolar din prisma 
mai multor factori de influenţă, aşa cum este familia, societatea, cultura, atitudini şi 
mentalităţi, ce îşi lasă amprenta pe traseul şcolar al elevului. 

Statul bunăstării promovează şanse egale de participare la educaţie, indiferent 
de caracteristicile etnice şi genetice ale individului (Esping-Andersen 2002, 52–
54). În acest sens trebuie maximizate toate eforturile de egalizare a şanselor 
educaţionale, având în vedere justiţia socială şi moralitatea, dar mai mult, 
asigurarea unui viitor solid al societăţii (Hughes et al. 2001; Bridgeland et al. 
2006). Inegalitatea şcolară se manifestă atunci când anumite categorii de elevi, 
consideraţi vulnerabili, înregistrează rate scăzute de participare şcolară, precum şi 
rezultate slabe la învăţătură (Cataldi et al. 2009, 47–48).  
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DEFINIRE ŞI CAUZALITATE 

Cu certitudine, abandonul şcolar este o formă de manifestare a devianţei din 
învăţământ, alături de absenteism şi violenţa din mediul şcolar. Cu alte cuvinte, 
devianţa şcolară include acele comportamente care se abat de la normele ce 
reglementeaza status-rolurile de elev (Neamţu 2003, 199). Tinerii părăsesc şcoala, 
neţinând seama de nivelul la care au ajuns, înainte de a obţine vreo calificare sau 
pregătire profesională.  

Cauzele abandonului şcolar sunt extrem de complexe şi, de multe ori, 
împărţite pe mai multe categorii, după cum urmează (Hughes et al. 2001; 
Cosmovici şi Iacob 1998; Prevatt şi Kelly 2003; Fortin et al. 2013; Cace 2010; 
Voicu 2012): 1) cauze din mediul familial: un nivel educaţional scăzut al părinţilor, 
o tragedie ce a avut loc în familie, familie dezbinată, probleme de violenţă şi abuz, 
diverse tensiuni între membrii familiei, implicarea unuia sau mai multor membrii ai 
familiei în activităţi ilegale, migraţia unuia sau a ambilor părinţi, relaţie 
defectuoasă dintre familie şi şcoală; 2) cauze individuale: diverse probleme de 
sănătate, tulburări de relaţionare cu cei din jur, neadaptarea la mediul şcolar, 
motivaţie redusă de a merge la ore, manifestarea unei agresivităţi faţă de colegi, 
consumul de substanţe cu efect halucinogen, consumul de băuturi alcoolice, 
fumatul, anxietate, copiatul la teste, furtul de obiecte ce aparţin colegilor de clasă, 
stimă de sine scăzută, introvertire, depresie, fobie faţă de şcoală; 3) cauze 
determinate de comunitate: norma căsătoriei timpurii a copiilor (exemplu: etnia 
romă, dar şi în unele zone rurale), zone rău famate şi lipsite de securitate; 4) cauze 
ale mediului şcolar: lipsa de motivaţie şi neimplicarea cadrelor didactice, relaţie 
defectuoasă profesor – elev, frustrări şi inhibiţii ale elevului, conflicte şi violenţe 
între colegii de clasă (exemplu: bullying şi mobbing), orientarea şcolară greşită a 
elevului, note foarte mici şi repetenţie, standardele foarte ridicate ale şcolii, 
sentimentul acut de eşec al elevului, elevul nu se integrează în clasă; 5) cauze de 
natură economică: dificultăţi economice, lipsa unui loc de muncă al unuia sau al 
ambilor părinţi, lipsa rechizitelor şi a hainelor. 

Fără îndoială că în vederea obţinerii succesului şcolar este nevoie de un 
parteneriat solid dintre familia elevului şi şcoală. Părinţii trebuie să acorde o 
importanţă sporită şcolii, dar şi să asigure un mediu familial adecvat dezvoltării 
cognitive, relaţionale şi sociale a copilului (Cosmovici şi Iacob 1998, 27–29). De 
asemenea, trebuie accentuat interesul cadrelor didactice, în vederea încurajării 
tuturor elevilor, fără a practica vreo formă de discriminare. 

În altă ordine de idei, există mai multe teorii explicative ale abandonului 
şcolar, împărţite după cum urmează: 1) perspectiva ecologică; 2) teoria 
individualismului metodologic; 3) perspectiva behaviorismului; 4) perspectiva 
biologică (Caseta 1). 
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Caseta 1 
 

Teoriile principale privind abandonul şcolar 
 

1) Perspectiva ecologică (Urie Bronfenbrenner 1975/2005): Teoria ecopsihologică explică 
dezvoltarea umană, plasând copilul în centrul unui ecosistem împărţit în patru părţi: a) nivelul 
microsistemic (scoala, familia, grupul de egali); b) nivelul mezosistemic (diferite interactiuni intre 
microsisteme); c) nivelul exosistemic (microsistemele, mezosistemul si grupurile de apartenenta 
ale parintilor); d) nivelul macrosistemic (modelele culturale). Fiecare nivel exercită anumite 
influenţe asupra celorlalte sisteme, aflându-se în strânsă legătură. 

2) Teoria individualismului metodologic (Cohen 1955; Weerman 2010; Henry 2007; 
Lucero 2015; Bradshaw et al. 2008 ): Eşecul şcolar este explicat din perspectiva subculturilor 
sociale din mediile defavorizate, marginalizate. Avantajele şcolarizării sunt subestimate, în timp 
ce activităţile ilicite pot aduce mai multe avantaje. Subcultura socială influenţează în mod negativ 
atât familia, cât şi individul în luarea deciziilor sale şi în manifestarea comportamentelor. 

3) Perspectiva behaviorismului (Tolman 1954; Bonea 2012): Comportamentul negativ al 
indivizilor este întărit prin intermediul rolurilor jucate de către factorii de mediu. Astfel, recompensa 
şi pedeapsa venite în urma unui comportament dunt evaluate de către individ, întărindu-i convingerea 
de a adopta o anumită conduită în detrimentul alteia. Mediul înconjurător condiţionează şi 
decondiţionează individul, determinând preluarea şi imitarea comportamentelor şi a atitudinilor. 
Astfel, schemele de comportament deviant sunt acceptate şi reproduse de către individ. 

4) Perspectiva biologică (Lombroso 1835/1909; Di Tullio 1956): Diversele reacţii 
hormonale şi chimice pot avea influenţă asupra individului în plan cognitiv şi emoţional-
comportamental. O cantitate mai mare de hormoni androgeni pot determina comportamentul 
deviant al individului. De asemenea, diversele stigmate de natură anatomică pot influenţa şi ele 
conduita negativă a unui individ. 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Cohen 1955; Tolman 1954; Di Tullio 1956. 
 
Sunt două mari atitudini în ceea ce priveşte abandonul şcolar, anume 

(Kearney 2008, 451–471): 1) şcoala tradiţională plasează întreaga responsabilitate 
a deciziilor greşite asupra elevului, în contextul absenteismului şi al rezultatelor 
şcolare slabe, utilizându-se termenul de „drop-out”, cu o semnificaţie individuală 
de ordin educaţional şi cultural; 2) elevii care renunţă la şcoală sunt văzuţi ca fiind 
expulzaţi din sistemul de învăţământ, din cauza diverselor experienţe traumatizante 
de eşec şcolar şi a emoţiilor negative, fiind utilizat termenul de „push-out”. Aici 
responsabilitatea pentru părăsirea şcolii nu mai aparţine elevului, ci sistemului de 
învăţământ. Experienţele şcolare negative pot determina anumiţi elevi să renunţe la 
şcoală, însă nu toţi elevii cu astfel de experienţe aleg să renunţe (Einat şi Einat 
2015, 425–428). O relaţie defectuoasă elev–familie, precum şi între elev–profesor, 
poate conduce la luarea deciziei de părăsire a sistemului de învăţământ. Pe de altă 
parte, experienţele şcolare pozitive încurajează şi motivează elevul să meargă mai 
departe (Zhang 2007; Patrick et al. 2016; Neamţu 2003). Fără îndoială că şcoala 
ierarhizează elevii, fie că vorbim de şcoala tradiţională, sau de teoria excluderii, în 
majoritatea sistemelor de învăţământ se manifestă problema renunţării la studii. 
Părăsirea timpurie a şcolii este rezultatul eşecului şi al ineficienţei sistemelor 
educaţionale de a motiva şi menţine elevii în întreg procesul educaţional. 
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ABANDONUL ŞCOLAR ÎN CIFRE 

În ultimii ani, problema abandonului şcolar din România devine din ce în ce 
mai îngrijorătoare. Învăţământul românesc prezintă grave probleme, înregistrându-se 
consecinţe negative la nivelul întregii societăţi. Cu alte cuvinte, unul dintre cei mai 
importanţi indicatori ai eficienţei unui sistem de învăţământ este rata abandonului 
şcolar, care măsoară eficienţa sistemului de cuprindere şi menţinere a copiilor  
în şcoală (Teodorescu et al. 2012; Jimerson et al. 2000). Rata abandonului şcolar  
se stabileşte ca raport procentual între numărul elevilor înscrişi şi numărul 
absolvenţilor.  

Rata abandonului şcolar din rural este mai crescută faţă de cea din marile 
oraşe ale României. Pe medii de rezidenţă, rata abandonului şcolar în învăţământul 
primar din mediul rural în anul şcolar 2008/2009, este de 1,9%, în timp ce în 
mediul urban este de 1,5%. Mai departe, în anul şcolar 2014/2015 rata abandonului 
în mediul rural a crescut, ajungând la 2,2%, faţă de mediul urban unde aceasta a 
fost de 1,5%. Diferenţa destul de ridicată a ratei abandonului şcolar din mediul 
rural faţă de mediul urban poate fi explicată prin faptul că în mediul rural accentul 
pe educaţie nu este pus aşa cum se întâmplă la oraş. În altă ordine de idei, rata 
abandonului şcolar este mai crescută în rândul băieţilor faţă de fete. Astfel, luând în 
considerare diferenţa pe sexe, se evidenţiază o frecvenţă mai mare a situaţiilor de 
abandon şcolar în cazul populaţiei masculine; în anul 2017/2018, rata abandonului 
în rândul băieţilor a fost de 1,9% faţă de 1,5% în rândul fetelor. Pe ansamblul 
învăţământului primar şi gimnazial, rata abandonului şcolar, un indicator calculat 
pe baza metodei „intrare–ieşire”, în anul 2014/2015 a fost de 1,8% (Tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1 

 
Rata abandonului şcolar în învăţământul primar şi gimnazial, perioada 2008–2018 

 
Anul 2008/

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Total 1,7 1,5 1,8 1,8 1,4 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8 
Urban 1,5 1,5 1,8 1,7 1,1 1,3 1,5 1,4 1,3 1,6 
Rural 1,9 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 2,2 1,9 1,8 1,9 
Feminin 1,5 1,4 1,7 1,5 1,2 1,4 1,7 1,6 1,8 1,5 
Masculin 1,8 1,7 1,9 2,0 1,5 1,7 2,0 1,7 2,0 1,9 
Sursa: Prelucrarea autoarei după: INS, 2009–2019. 

 
Mai departe, la nivelul învăţământului din clasele I–IV, cele mai mari valori 

ale ratei abandonului şcolar s-au înregistrat în anul şcolar 2014/2015, cu 2,4%, în 
comparaţie cu anul şcolar anterior, unde aceasta este de 1,5%. Nivelul cel mai 
ridicat al ratei abandonului şcolar din clasele V–VIII se înregistrează în anul 
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2008/2009, cu un procent de 2,8%. Explicaţia faptului că rata abandonului şcolar 
din clasele V–VIII este mai ridicată faţă de cea din clasele I–IV, poate fi pusă pe 
seama faptului că cerinţele şcolare devin din ce în ce mai greu de îndeplinit. Elevul 
devine conştient de munca pe care trebuie să o depună în mod constant pentru a se 
autoperfecţiona. De asemenea, pe măsură ce creşte, elevul poate dezvolta noi 
dorinţe de afirmare şi comportamente neconcordante cu statutul său în şcoală. Pe 
de altă parte, la nivel general, ratele ridicate ale abandonului şcolar la început de 
ciclu de învăţământ au drept cauză dificultăţile de adaptare cu care se confruntă 
elevii. Foarte importantă este adaptarea progresivă a elevilor la solicitările şcolare 
(Tabelul nr. 2). 

 
Tabelul nr. 2 

 
Rata abandonului şcolar în învăţământul primar şi gimnazial, pe clase, 2008–2018 

 
Anul 2008/

2009 
2009/
2010 

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017 

2017/
2018 

Clasa 
pregătitoare – – – – 0,5 1,0 1,7 1,4 1,2 1,6 

Clasa I 2,1 2,3 2,2 2,0 1,3 1,5 2,4 1,7 1,9 1,8 
Clasa a II-a 1,3 1,2 1,5 1,5 1,2 1,3 2,4 1,8 1,3 1,7 
Clasa a III-a 1,1 1,1 1,4 1,3 1,0 1,1 1,2 1,4 1,1 1,5 
Clasa a IV-a 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 
Clasa a V-a 2,8 2,5 2,7 2,6 2,4 2,5 2,4 2,1 2,4 2,6 
Clasa a VI-a 1,6 1,5 1,8 1,7 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,5 
Clasa a VII-a 1,8 1,4 2,0 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,8 1,7 
Clasa a VIII-a 1,5 1,3 1,4 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,7 1,5 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: INS, 2009–2019. 

 
Inclusiv la învăţământul liceal, datele evidenţiază faptul că băieţii 

abandonează liceul în proporţie mai mare, comparativ cu fetele. În privinţa 
învăţământului liceal, în anul şcolar 2013/2014, în rândul elevilor de gen masculin, 
s-a înregistrat cea mai ridicată rată a abandonului scolar, anume 4,5%, faţă de elevii 
de gen feminin. Rata cea mai mare a abandonului şcolar din rândul elevilor de gen 
feminin a fost înregistrată în anul 2013/2014, fiind de 2,9%. Pe ansamblu, rata 
abandonului şcolar în învăţământul liceal, din anul 2014/2015, este de 2,6%, faţă 
de anul următor, cu 2,5%, înregistrându-se astfel o uşoară scădere. Cu toate 
acestea, rata abandonului şcolar în rândul liceenilor se menţine la cote destul de 
ridicate (Tabelul nr. 3). 
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Tabelul nr. 3 

 
Rata abandonul şcolar în învăţământul liceal, perioada 2009–2018 

 

Anul 2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Total 2,2 3,2 3,8 2,8 2,8 3,7 2,6 2,5 2,7 2,8 
Feminin 1,8 2,7 3,2 2,3 2,4 2,9 2,5 2,7 2,6 1,9 
Masculin 2,5 3,7 4,4 3,2 3,2 4,5 2,8 3,4 3,6 2,9 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: INS, 2009–2019. 

 
Începând din anul şcolar 2009/2010, analiza ratei abandonului şcolar în 

învăţământul profesional, având în vedere intrarea în lichidare a acestei rute de 
formare, arată o evoluţie ascendentă, cu fiecare an ce trece. Astfel, lichidarea 
şcolilor de arte şi meserii a influenţat în mod negativ rata abandonului şcolar. Cu 
alte cuvinte, tinerii care doreau să urmeze o şcoală profesională au fost forţaţi să 
meargă la un liceu, pe care, ulterior, unii dintre ei l-au abandonat. Unul dintre 
motivele abandonului a fost acela că nu au putut face faţă cerinţelor de la nivel de 
liceu. Învăţământul profesional are un foarte mare impacat asupra economiei unei 
ţări, motiv pentru care trebuie să fie înţeleasă importanţa acestuia. Înlocuirea 
Şcolii Profesionale cu Şcoala de Arte şi Meserii s-a dovedit a avea un mare 
impact asupra ratei abandonului şcolar. Absolvenţii acestei forme de învăţământ 
sunt deţinătorii unei meserii de care ţara noastră are cu siguranţă nevoie. Piaţa 
muncii solicită intens anumite meserii, cum sunt: bucătari, barmani, cofetari, 
electricieni, mecanici auto etc. Ca o măsură în vederea scăderii ratei abandonului 
şcolar, dar mai ales a consolidării economiei, ţine de acordarea importanţei 
absolute de către stat faţă de învăţământul profesional. Abia în anul 2011 se 
reînfiinţează clasele de învăţământ profesional, mai precis începând cu clasa a X-a, 
în cadrul liceelor tehnologice. Există însă obligativitatea de a urma clasa a IX-a la 
un liceu tehnologic înainte de a putea intra în învăţământul profesional. Iar în 
anul 2016, clasa a IX-a este introdusă în învăţământul gimnazial, ca o modalitate 
de combatere a abandonului şcolar.  

În altă ordine de idei, rata abandonului şcolar în învăţământul profesional în 
anul şcolar 2008/2009, în rândul populaţiei de gen feminin este de 9,7%, faţă de 
populaţia masculină, care are o rată de 7,9%. Mai departe, în anul şcolar 2015/2016, 
rata abandonului şcolar profesional din rândul populaţiei de gen feminin este de 
8,7% faţă de populaţia masculină, care are o rată de 10,3% (Tabelul nr. 4). 
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Tabelul nr. 4 
 

Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional, perioada 2009–2018 
 

Anul 2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Total 8,6  19,8 30,4 7,9 4,3 5,0 7,4 8,9 15,7 19,2 
Feminin 9,7  21,9 35,8 10,5 7,1 6,2 9,4 8,7 11,3 16,8 
Masculin 7,9  18,6 27,4 7,0 3,6 4,5 8,1 10,3 9,8 12,4 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: INS, 2009–2019. 
 
Importanţa învăţământului postliceal nu trebuie subestimată. Astfel, 

învăţământul postliceal este organizat pentru calificări profesionale stabilite de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul Naţional al 
Calificărilor. Rata abandonului şcolar în învăţământul postliceal şi de maiştri, în 
rândul populaţiei feminine, în anul 2013/2014 este de 9,8%, în timp ce populaţia 
masculină înregistrează o rata de 12,4%, acestea fiind cele mai ridicate valori din 
perioada de timp cuprinsă între anii 2009–2018 (Tabelul nr. 5). 

 
Tabelul nr. 5 

 
Rata abandonului şcolar în învăţământul postliceal şi de maiştri, perioada 2009–2018 

 
Anul 2008/

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Total 5,5 5,5 6,1 8,9 7,9 10,7 9,2 7,8 10,3 8,4 
Feminin 5,4 5,4 5,9 8,6 7,8 9,8 7,4 9,3 7,7 9,2 
Masculin 5,9 5,9 6,7 9,5 8,2 12,4 7,4 9,8 10,5 7,9 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: INS, 2009–2019. 
 
În anul 2016, România a avut una dintre cele mai mari rate de abandon şcolar 

din Uniunea Europeană, aceasta fiind de 18,5% în rândul tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 şi 24 de ani, conform statisticii furnizate de către Eurostat. În 
ciuda faptului că întreaga Uniune Europeană are drept obiectiv scăderea cât mai 
mult posibil a ratei abandonului şcolar, România nu pare să facă acest lucru. În 
anul următor, 2017, rata abandonului şcolar a scăzut, fiind de 18,1%. După 
statistica Eurostat, România se află mult sub media europeană privind rata părăsirii 
timpurii a şcolii de către tineri. O explicaţie a acestui fapt constă în aceea că 
începând cu anul şcolar 2009/2010, şcolile de arte şi meserii intră în lichidare şi 
mulţi tineri aleg să nu mai urmeze nici o formă de învăţământ, renunţând definitive 
la şcoală. La polul opus ţării noastre, cu o rată mult mai scăzută a abandonului 
şcolar este Polonia, cu un procent de 5,0% înregistrat în anul 2017. După cum se 
poate vedea, abandonul şcolar este o problemă socială şi economică a mai multor 
ţări din spaţiul european (Tabelul nr. 6). 
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Tabelul nr. 6 
 

Rata abandonului şcolar în anul 2017, în Europa, conform Eurostat 
 

Ţara Abandonul şcolar în 2016 Abandonul şcolar în 2017 Abandonul şcolar în 2018 
Germania 9,5 10,1 9,8 
Danemarca 8,6 8,8 8,1 
Finlanda 8,0 8,2 7,7 
Suedia 6,9 7,7 7,3 
Austria 7,1 7,4 6,4 
Cehia 7,0 6,7 6,2 
Grecia 6,1 6,0 5,9 
Polonia 5,2 5,0 5,1 
Portugalia 12,3 12,6 12,8 
Anglia 10,0 10,6 9,8 
Ungaria 11,6 12,5 12,4 
Bulgaria 12,9 12,7 11,8 
Spania 19,0 18,3 17,9 
România 18,5 18,1 18,3 

Sursa: Prelucrarea autoatei după: Eurostat, 2019. 
 
În România, rata abandonului şcolar poate fi cauzată înclusiv de criza 

economică, împingând astfel tinerii către renunţarea la studii în favoarea obţinerii 
unui loc de muncă. Cu alte cuvinte, impactul crizei economice asupra fenomenului 
abandonului şcolar este unul direct, cu urmări pe termen mediu şi lung. Mai mult, 
emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai mult pe tineri, care fie că-şi urmează 
părinţii, ori doresc să plece singuri la muncă în străinătate, în căutarea unui venit 
mai mare.  

POLITICILE SOCIALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE 

Sunt foarte multe aspecte care fac din abandonul şcolar o problemă greu de 
rezolvat. Este necesară o pregătire mai bună a cadrelor didactice, atât în formarea 
lor iniţială, cât şi în cea continuă. Este necesară o atenţie sporită în lucrul cu elevii 
care prezintă diverse probleme de familie, excluziune socială, venituri insuficiente 
etc. De asemenea, statul trebuie să acorde o finanţare mai mare prin intermediul 
Ministerului Educaţiei, în vederea sprijinirii atât a şcolilor, a cadrelor didactice, dar 
mai ales a elevilor care sunt în situaţia de risc. Primul specialist care vine în contact 
direct cu elevul este cadrul didactic, ce poate identifica şi orienta copilul şi familia 
acestuia către serviciile specializate în scopul oferirii unui sprijin. Dimensiunea 
formală a educaţiei, precum şi ignorarea importanţei lucrului cu elevii aflaţi în 
situaţie de risc, împing spre părăsirea şcolii. Este necesară o integrare mai bună a 
elevilor aflaţi în asemenea situaţii de risc, precum şi păstrarea unei relaţii apropiate 
cu familia. 
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În întâmpinarea tuturor acestor probleme vine „Strategia Europa 2020”, unde 
a fost stabilit ca toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) să reducă ratele 
de abandon şcolar sub pragul de 10% până în anul 2020. Astfel, se va facilita 
accesul la educaţie, reducerea numărului de elevi cu rezultate slabe la învăţătură, 
precum şi a absenţelor nemotivate. De asemenea, se vor introduce programe de 
tipul „a doua şansă”, pentru elevii care au părăsit deja şcoala. Toate statele 
membre UE trebuie să elaboreze politici de prevenire şi combatere, în vederea 
atingerii obiectivului unei rate medii de sub 10% a abandonului şcolar. Se doreşte 
eliminarea factorilor favorizanţi ce determină părăsirea timpurie a şcolii. În acest 
sens, sunt trei mari direcţii de acţiune, după cum urmează: 1) prevenirea, ce constă 
într-un set de acţiuni menite să îmbunătăţească atât accesul, cât şi participarea 
egală la educaţie al tuturor copiilor, indiferent de mediul de provenienţă sau de 
situaţia financiară; de asemenea, trebuie implementate mai multe programe 
specifice de identificare şi sprijinire a elevilor cu risc de abandon; 2) combaterea, 
prin eficientizarea reţelei şcolare de reintegrare în învăţământ a celor care au 
părăsit deja şcoala; 3) dezvoltarea sistemului educaţional, dotarea corespunzătoare 
a şcolilor, respectarea normelor de igienă, asigurarea standardelor calitative ale 
serviciilor educaţionale, precum şi colabărarea cu Direcţiile Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului, în vederea susţinerii familiei aflate în dificultate.  

În completarea Strategiei „Europa 2020” vine Strategia Naţională pentru 
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, 2014–2020, cu un capitol dedicat 
educaţiei. Astfel, se doreşte o monitorizare mult mai atentă a situaţiilor de 
absenteism şi abandon, prin intermediul unor programe care să sprijine şcolile în 
asistarea copiilor în risc. Este necesară o abordare integrată, care să includă copilul, 
familia sa, comunitatea şi şcoala. De asemenea, este imperios necesar ca pregătirea 
tuturor cadrelor didactice să includă aspecte specifice prevenirii şi combaterii 
abandonului timpuriu al şcolii. Legea nr. 18/1990, pentru ratificarea Convenţiei cu 
privire la drepturile copilului, recunoaşte dreptul copilului la educaţie, precum şi 
„egalitatea de şanse” în a beneficia de aceste servicii. Mai departe, Legea nr. 
268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, 
precizează, la articolul nr. 2, faptul că educaţia în România este o prioritate 
naţională, iar învăţământul obligatoriu este de zece clase (art. nr. 6), iar 
învăţământul de stat este absolut gratuit (art. nr. 7). O lege foarte importantă în 
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii este Legea 116 /2002, privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, unde este garantat accesul efectiv şi în mod 
deosebit al tinerilor la educaţie (art. nr. 2), iar în secţiunea a IV-a se vorbeşte 
despre accesul la educaţie al tinerilor. Pentru o mai bună accesibilitate la sistemul 
educaţional au fost concepute mai multe programe teritoriale în scopul alfabetizării 
adulţilor, dar şi tabere gratuite pentru beneficiarii burselor care au rezultate foarte 
bune la şcoală. Mai departe, Planul Naţional Anti-Sărăcie şi Promovarea 
Incluziunii Sociale în România, a aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 829/2002, 
următoarele obiective privind educaţia: a) facilitarea şi asigurarea înscrierii tuturor 
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copiilor de vârstă şcolară; b) diminuarea ratei abandonului şcolar în ciclul 
obligatoriu; c) relansarea învăţământului postobligatoriu, acordând o mai mare 
importanţă învăţământului tehnic şi profesional; d) îmbunătăţirea condiţiilor din 
sistemul şcolar aflat în mediul rural şi punerea accentului pe orientarea şcolară şi 
profesională; e) acces liber la anul de pregătire pentru preşcolari; f) facilitarea 
accesului la educaţie pentru copiii cu nevoi speciale, precum şi promovarea 
incluziunii sociale. Totodată, prin intermediul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2016, pentru completarea articolului nr. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 şi a articolului nr. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, precum şi pentru abrogarea articolului nr. 15 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 29/2013, privind reglementarea unor măsuri bugetare, elevii au primit facilităţi 
precum transportul gratuit pentru copiii care fac naveta pentru a ajunge la şcoală. 
Astfel, efectele pozitive din cadrul politicilor sociale de prevenire şi combatere a 
abandonului şcolar nu vor întârzia să apară. Finanţarea învăţământului particular a 
primit o atenţie sporită începând cu anul 2016, odată cu intrarea în vigoare a 
Hotărârii de Guvern nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de 
la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din 
învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi 
pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional. 
Astfel, s-a trecut la finanţarea învăţământului preuniversitar particular acreditat, 
dorindu-se eliminarea discrepanţelor privind finanţarea diferitelor tipuri de 
învăţământ. Cu alte cuvinte, aproximativ 30 000 de elevi din învăţământul 
preuniversitar particular au beneficiat de această măsură, aplicată începând din anul 
şcolar 2016–2017. Sunt prevăzute o serie de drepturi ale elevilor, precum: 
drepturile sociale, drepturi de asociere şi de exprimare, drepturi educaţionale, 
dreptul la recompense. De asemenea, nu sunt omise îndatoririle elevilor şi 
sancţiunile ce vin odată cu încălcarea, în incinta unităţii de învăţământ, a 
prevederilor statutului de elev, cât şi prevederilor explicite din actele normative în 
vigoare. Foarte important este întregul set legislativ adoptat de ţara noastră în ceea 
ce priveşte prevenirea şi combaterea abandonului şcolar (Caseta 2). 

 
Caseta 2 

 
Setul legislativ la nivel naţional în vederea prevenirii şi combaterii părăsirii şcolii 

 
Legea 1/2011, privind educaţia naţională.  
Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor. 
Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
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Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru 
abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. 

Hotărârea nr. 829/2002, privind aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovare a 
incluziunii sociale. 

Hotărârea de Guvern nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de 
stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi 
confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, 
particular şi confesional. 

Legea nr. 18/1990, pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului. 
Legea nr. 268/2003, pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. 
Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România, 2015–2010. 
Strategia Naţională privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor, 2014–2020. 
Strategia Naţională privind Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu 

Dizabilitaţi, 2014–2020. 
Strategia Naţională pentru incluziunea socială a cetăţenilor români de etnie romă, 2012–

2020. 

Sursa: Prelucrarea autoarei după: Ministerul Educaţiei Naţionale, 2019. 
 
Totodată, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la articolul nr. 26, 

se vorbeşte despre dreptul tuturor fiinţelor umane la educaţie, iar învăţământul 
elementar trebuie să fie gratuit şi accesibil. Este necesar ca învăţământul elementar 
să fie în regim obligatoriu, iar cel tehnic şi profesional să fie uşor accesibil. 
Învăţământul superior trebuie să fie egal şi accesibil tuturor pe bază de merit. De 
asemenea, învăţământul va urmări necontenit dezvoltarea cognitivă şi emoţională a 
individului, precum şi a abilităţilor acestuia. 

Ministerul Educaţiei, de-a lungul timpului, a conceput o serie de programe 
sociale menite să asigure egalitatea de şanse pentru participarea la procesul 
educaţional pentru toţi copiii. Astfel, au fost derulate programe precum: a) „bani de 
liceu”, acordându-se aproximativ 162 500 de lei anual pentru fiecare elev 
beneficiar al programului; b) „rechizite şcolare gratuite” acordate anual elevilor;  
c) programul „Euro 200”, o sumă de care au beneficiat anual aproximativ 35 300 
de elevi; d) „bursa profesională”, unde în anul 2015–2016 au beneficiat 
aproximativ 67 800 de elevi; e) programul „cornul şi laptele”, unde elevii din 
clasele I–IV primeau zilnic aceste produse etc.  

În privinţa celor două programe de prevenire şi combatere a abandonului 
şcolar: 1) „A doua şansă” şi 2) „Şcoală după şcoală”, în anul şcolar 2015–2016, 
inspectorii şcolari generali din învăţământ primar au organizat consfătuirile anuale 
împreună cu inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti şi Inspectoratelor Şcolare Judeţene (ISJ/ISMB), în scopul 
acordării unei atenţii mărite faţă de reglementările şi clarificările celor două 
programe, dar mai ales de monitorizarea derulării acestora.  
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În luna iunie a anului 2015, Guvernul ţării noastre a aprobat Strategia privind 
reducerea părăsirii timpurii a şcolii, ce cuprinde o serie de măsuri ce urmează a fi 
implementate până în anul 2020, pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii de 
către tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani şi care nu urmează alte forme de 
şcolarizare sau de formare profesională. În acest fel, se urmăreşte reducerea ratei 
abandonului şcolar de la 17,3% în anul 2013, la 11,3% în anul 2020, având în 
vedere angajamentul luat de către România în cadrul „Strategiei Europa 2020”.  

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

România a recunoscut problema abandonului şcolar şi vine cu soluţii pentru 
prevenire şi combatere, însă trebuie început chiar cu încurajarea frecventării 
grădiniţei, în scopul adaptării copilului la programul şcolii şi la interacţiunile cu 
profesorii şi colegii de clasă (Neamţu 2003; Crosnoe 2007; Teodorescu et al. 2012).  

În direcţia prevenirii şi combaterii abandonului şcolar vin mai multe 
propuneri, însă este imperios necesar să fie mai întâi înţelese cauzele de natură 
socială, familială, economică şi individuală. Ulterior, aceste cauze pot fi 
transformate în oportunităţi şi direcţii de acţiune a politicilor sociale. Se face 
necesară implementarea unei metodologii psihopedagogice orientată pe elev, unde 
cadrul didactic să stimuleze activ participarea şi implicarea fiecărui elev la procesul 
educaţional (Bjerk 2012, 112). De asemenea, trebuie dezvoltate mai multe stiluri de 
învăţare, pentru ca elevul să-şi poată dezvolta cât mai mult funcţia cognitivă. Elevii 
trebuie încurajaţi să pună în practică teoriile învăţate în clasă, astfel preluând 
iniţiativa învăţării. Materia predată într-o manieră rigidă, standardizată, axată pe 
memorarea informaţiei, nu va mai putea fi aplicată în viitor. Învăţarea prin diverse 
metode vizuale, grafice, în desene şi culori, poate fi una dintre multiplele 
alternative (Cosmovici 1998; Bronfenbrenner 2005). O altă propunere pentru 
îmbunătăţirea sistemului şcolar actual, dar mai ales pentru prevenirea abandonului, 
ţine de cadrul didactic ce poate preda lecţiile într-un mod interactiv cu elevii săi. 
Evitarea monologului cadrului didactic, va aduce elevul din situaţia pasivă de 
asistare la clasă într-o situaţie activă, de participare şi implicare la lecţie. 
Încurajarea elevilor în a se implica în procesul de învăţare este una dintre 
principalele soluţii menite şi facă şcoala un loc distractiv, activ şi propice 
dezvoltării elevului (Einat şi Einat 2015, 38–42). Stimularea imaginaţiei elevului 
este crucială în procesul de învăţare şi dezvoltare, oferind şansa preluării iniţiativei 
la orele de predare. Cadrul didactic trebuie să ofere în permanenţă un feed-back 
pozitiv şi constructiv menit să încurajeze şi să motiveze participarea elevului 
(Neamţu 2003; Bradshaw 2008; Weerman 2010). Odată aplicate aceste propuneri, 
problema abandonului şcolar din ţara noastră ar putea cunoaşte scăderi semnificative, 
tocmai datorită orientării şcolii pe dezvoltarea elevului şi nu doar pe predare şi 
memorare. Totodată, pentru elevii cu rezultate foarte slabe la învăţătură, pot fi 
organizate mai multe grupuri de studiu în cadrul şcolii, pentru a răspunde 
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problemelor. Este necesară orientarea fiecărui elev în parte, ţinând cont de 
înclinaţiile sale şi de rezultatele obţinute. Orientarea pe diverse domenii de 
învăţământ ajută tânărul să se perfecţioneze într-o anumită direcţie, concentrându-se 
astfel pe performanţă şi nu doar pe rezultatele favorabile promovării anului.  

În altă ordine de idei, există o serie de direcţii de acţiune în vederea prevenirii 
şi combaterii abandonului şcolar din ţara noastră, iar prima asemenea direcţie ţine 
de eliminarea sistemului şcolar rigid, clasic actual (Dianda 2008; Bridgeland 2006). 
Mai departe, trebuie asigurate şansele egale de participare a tuturor copiilor la 
educaţie. Cadrele didactice trebuie să beneficieze de o formare continuă, în care  
să-şi poată dezvolta şi îmbunătăţi permanent abilităţile de lucru cu elevii care 
prezintă diverse probleme, fie personale, familiale, economice sau sociale 
(Bridgeland 2015; Cosmovici 1998). Calitatea serviciilor educaţionale şi incluziunea 
în sistem sunt unele dintre cele mai importante direcţii de acţiune a politicilor 
sociale. Minorităţile etnice trebuie să beneficieze de predare în limba maternă, 
astfel încât şcoala să vină în întâmpinarea dificultăţilor de adaptare şi integrare. Un 
elev care s-a adaptat şi a reuşit să se integreze în societate, în şcoală, va prezenta un 
risc mult mai scăzut de a abandona studiile (Korhonen et al. 2014, 3–6). Statul 
trebuie să susţină din punct de vedere material performanţele elevilor şi să 
promoveze toate formele de învăţământ. Violenţa în şcoală trebuie eliminată cât se 
poate de mult, fiind una dintre cauzele abandonului (Cohen 1955; Neamţu 2003), 
iar relaţia dintre familia elevului şi şcoală trebuie să fie una cât mai strânsă. 
Asigurarea siguranţei elevului în incinta şcolii este obligatorie. De asemenea, în 
incinta fiecărei instituţii de învăţământ trebuie să activeze mai mulţi specialişti, 
precum asistenţi sociali, psihoterapeuţi şi psihologi care au rolul de a identifica 
elevii cu probleme. Astfel, se va putea interveni asupra acestor cazuri şi se va face 
o monitorizare atentă a traseului rezolvării problemelor.  

Încurajarea autonomiei copilului este esenţială chiar şi în timpul şcolii. Pe de 
altă parte, în condiţiile în care tânărul doreşte să părăsească şcoala în scopul 
obţinerii unui loc de muncă, având normă întreagă şi un venit lunar stabil, trebuie 
acceptată ideea de „abandon şcolar temporar” (Fortin et al. 2013; Dianda 2008). 
Familia şi societatea sunt parteneri importanţi în determinarea tânărului de a reveni 
în învăţământ pentru a-şi termina studiile. Astfel, „abandonul şcolar temporar” 
devine o soluţie demnă de luat în seamă, pe lângă oferta susţinută de şcoala 
profesională şi oferirea de suport financiar pe parcursul reluării studiilor. În altă 
ordine de idei, şcoala profesională trebuie să aibe susţinerea totală din partea 
statului, dar şi din partea mai multor companii care să se implice în finanţare şi 
organizare, ţinând seama de cererea pieţei muncii. Este necesar ca statul să sprijine 
aceste companii care aleg să se implice, prin diverse facilităţi de ordin fiscal, scutiri 
de taxe şi impozite. Pregătirea unei forţe de muncă calificate este esenţială pentru 
succesul economic al oricărei ţări. 

Abandonul şcolar nu este numai o problemă a sistemului de învăţământ, ci este o 
problemă socială, un eşec individual cu efecte negative pentru economie şi familie. 
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Prevenirea riscului de abandon şcolar, prin identificarea tinerilor cu probleme şi 
sprijinirea lor este esenţială în reducerea ratei de părăsire timpurie a studiilor (Jimerson 
et al. 2000, 527–531). Este necesară implicarea totală a cadrelor didactice deoarece se 
află în legătură directă cu elevul şi familia sa. Identificarea din timp a riscului poate 
împiedica tânărul să părăsească şcola. Şcoala în sine trebuie responsabilizată cu 
prevenţia, motivarea şi ajutarea elevilor să se integreze în colectiv.  

Şcoala este bună atunci când răspunde cerinţelor pieţei muncii, cerinţelor 
elevului şi ale societăţii. Societatea românească a suferit o serie de schimbări 
majore în plan economic, social, educaţional, sanitar şi cultural, din 1989 şi până în 
prezent. De asemenea, globalizarea, aderarea la Uniunea Europeană şi evoluţia 
mass-media au influenţat masiv sistemul educaţional tradiţional. Vechile metode de 
predare trebuie acum înlocuite cu noi modalităţi de motivare, captare a atenţiei şi 
interesului elevului. În concluzie, societatea s-a schimbat, priorităţile şi prejudecăţile 
indivizilor s-au modificat, în consecinţă, sistemul şcolar trebuie să se adapteze 
noilor vremuri şi cerinţe. Şcoala trebuie să ofere, pe lângă dezvoltarea cognitivă, o 
stimulare a spiritului de inovaţie şi iniţiativă a tinerilor, ajuntându-i să se pregătească 
pentru a face faţă cerinţelor pieţei muncii din prezent şi mai ales din viitor. 
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he main objective of this study is to analyze the situation of 
school abandonment in Romania, by classes, residence and 
gender. Also, the individual, school, social and economic factors 
that influence the pupil to leave school are followed. School 
abandonment is more a process and less an event in itself. Social 

inclusion and equal opportunities are the main solutions to tackling this social 
problem. Early school abandonment is both an individual problem and of the 
society as a whole, which is why social prevention and target policies need to 
be carefully considered. Also, an increased attention is paid to schools of arts 
and crafts, which have a major influence on the prevention and preventing 
school dropout. 

Keywords: student; school dropout/abandonment; social inclusion; 
equal opportunities. 
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SCIOLOGUL IANCU FILIPESCU A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ 
LA VÂRSTA DE 71 DE ANI⎢ 

IOAN MĂRGINEAN 

Din prima promoţie de sociologi de după reluarea învăţământului superior 
pentru această specialitate în România (1966−1970), încă un coleg, Iancu Filipescu, a 
încetat din viaţă la vârsta de numai 71 ani. 

În luna iunie (a.c.) am început să redactez o informare în legătură cu 
întâlnirea promoţiei noastre şi a unor profesori ce a avut loc pe data de 6 iunie la 
iniţiativa, organizarea şi sponsorizarea colegei Maria Voinea (Ghiţă) pentru a 
comemora pe cei plecaţi dintre noi, profesori şi colegi. Dintre colegi, un număr de 
10, din 25 de absolvenţi, erau decedaţi: Mariana Bărăgan, Mihai Grigorescu, Aurel 
Drăguţ, Traian Rus, Vasile Fornea, Ovidiu Smădoiu, Dumitru Tuchilă, Margareta 
Tismănaru, Florinela Vasiliu, Doina Pascu. 

Din 15 colegi supravieţuitori am participat 5: Maria Voinea, Dorel Abraham, 
Iancu Filipescu, Lucia Costinescu (Tobă) şi Ioan Mărginean. Unii nu au putut fi 
contactaţi, alţii au avut alt program. Dintre cadrele didactice cu care am lucrat au 
fost prezenţi Ioan Drăgan, şef de catedră, în perioada cursurilor promoţiei, precum 
şi ulterior; Ion Bulborea, Septimiu Chelcea, Andrei Stănoiu. Totodată, au participat 
Elena şi Cătălin Zamfir (director ICCV) şi Angela şi Dan Banciu, colegi din alţi ani 
de studii – Ilie Bădescu, Maria şi Cornel Constantinescu, Mihai Milca, Dumitru 
Otovescu. 

După slujba de pomenire am stat la masă prilej cu care s-au depănat amintiri 
din anii de facultate şi de după. Un gest deosebit a venit din partea profesorului 
Bulborea care ne-a dăruit câte un exemplar din cea mai recentă publicaţie a sa 
„Faţă în faţă cu realitatea”, Editura Universul Academic, 2019. Volumul de tip 
epigramistic a fost redactat în 2018, an în care autorul a împlinit 90 de ani (28 iulie 
1928), fapt consemnat şi prin catrenul „În legătură cu timpul” (p. 61).  

„La nouăzeci de ani trecuţi 
Munţii din loc nu poţi să-i muţi 
Dar te consideri norocos 
Dacă eşti încă de folos”. 

                                                   
Adresa de contact a autorului: Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 

Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
imargin@iccv.ro. 
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Şi într-adevăr dl. Profesor Bulborea este de folos şi la această vârstă înaintată. 
O constatare asemănătoare o facem pentru toţi participanţii, care au o intensă 
activitate didactică, ştiinţifică sau în alte domenii. 

Dl. Bulborea adoptă şi de acestă dată, aşa cum a mai făcut în ultimii ani, o 
critică aspră a comportamentelor individuale şi colective indezirabile din zonele 
socialului, politicului, culturalului etc.; şi face apel la realizarea unităţii de voinţă 
de a acţiona în plan naţional pentru a se putea obţine un nivel cât mai bun de 
dezvoltare a ţării şi o viaţă demnă a românilor. 

La acea întâlnire, Iancu a interacţionat cu ceilalţi şi nu am observat niciun 
semn pentru ceea ce a urmat peste o săptămână: îmbolnăvire gravă, internat în 
spital şi decedat după două luni.  

Iancu a fost o persoană comunicativă, atent cu cei din jur şi un om de ştiinţă 
devotat, cu interes deosebit pentru istoria socială a României, fiind un continuator 
al activităţii profesorului Stahl, cu care şi-a urmat studiile doctorale. Cu o lectură 
de specialitate laborioasă de la nivel naţional şi internaţional, Iancu a procedat la 
documentări şi analize minuţioase pe zone şi localităţi surprinzând fenomene şi 
procese sociale cu semnificaţii aparte. Acest tezaur de date nu este pe deplin 
valorificat publicistic şi poate se identifică o soluţie pentru realizarea sa postumă. 

Menţionez aici iniţiativa deosebită a profesorului Septimiu Chelcea de a 
publica şi distribui celor de la întâlnirea pentru slujba de înmormântare, în format 
pe hârtie conţinutul dialogurilor purtate cu Iancu la împlinirea de către acesta a 
vârstei de 71 de ani (18 aprilie 2019). Este vorba de revista online a ICCV 
„România socială” (4 aprilie−9 mai 2019) „Mărturii şi mărturisiri”, cu referire la: 
reinstituţionalizarea învăţământului sociologic; patronajul sociologiei în România; 
profesorii primei promoţii de sociologi; practica de cercetare sociologică a 
studenţilor; lecţii de sociologie, lecţii de viaţă; laboratorul de sociologie al 
Universităţii din Bucureşti. 

Iancu Filipescu a fost printre cei mai bine situaţi, în privinţa notelor obţinute 
de la examenul de admitere la cel de absolvire. Aşa cum a specificat în dialogurile 
respective, s-a înscris pentru admitere la sociologie, fiind din Braşov, motivat 
pentru profesia ce renăştea. Acest aspect i-a determinat pe cei mai mulţi dintre 
colegi, fapt evidenţiat nu doar prin declaraţii, ci şi prin venirea la admitere din zone 
îndepărtate ale ţării (împreună cu Iancu, alţi patru din Transilvania, şapte din 
Moldova). 

Iancu şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică în cadrul Laboratorului manţionat 
mai sus, apoi cadru didactic la Politehnică (sociologia organizaţiilor), iar în ultimii 
ani cercetător la Institutul de Sociologie şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
(Academia Română). Alături de familie şi rude am participat la slujba de 
înmormântare colegi din grupa studenţească, prieteni ai defunctului şi colaboratori 
pe diferite proiecte de lucru. 

Chiar dacă am fost coleg cu Iancu, din relatările cuprinse în placheta 
menţionată am aflat şi eu aspecte pe care nu le cunoşteam. Dincolo de unele 
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inadvertenţe, inerente pentru oricine, după 50 de ani, avem de-a face cu mărturisiri 
şi aprecieri relevante pentru cunoaşterea multiplelor evenimente din perioadele 
trecute şi semnificaţiile acestora. 

Iancu Filipescu rămâne în memoria generaţiilor actuale şi cred că şi a celor 
viitoare ca un asiduu cercetător, autor de lucrări ştiinţifice şi participant informat la 
discuţiile consacrate diferitelor teme. 

Profesorul Cătălin Zamfir, care a lucrat mulţi ani împreună cu Iancu, Sorin 
Cace, preşedintele Asociaţiei Române de Sociologie, au postat pe pagina revistei 
menţionate anterior cuvinte de apreciere pentru activitatea ştiinţifică precum şi 
regrete pentru pierderea lui. 

 
Primit:    Acceptat:  

 21. X. 2019                 25. X. 2019 
 
 

 



AUTORII  NUMĂRULUI  4/2019 

Elena ZAMFIR 
Cercetător ştiinţific, gr. I, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 
 

Ioan MĂRGINEAN 
Cercetător ştiinţific, gr. I, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 
 

Adina MIHĂILESCU 
Cercetător ştiinţific, gr. II, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 
 
 

Mona SIMU 
Cercetător ştiinţific, ICCV, Academia Română, 
Bucureşti. 
 
 

Georgiana Virginia BONEA 
Cercetător ştiinţific, gr. III, dr., ICCV, Academia 
Română, Bucureşti. 

 
 
 

 
 


