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Rezumat. Problema inserţiei/reinserţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă este foarte 
importantă în contextul economic actual, care cunoaşte creşteri ale şomajului atât în general 
cât şi în rândul tinerilor. Pe acest fundal economic se intensifică pretutindeni eforturile 
pentru căutarea de soluţii, cristalizându-se un consens al ţărilor avansate economic, în sensul 
că ieşirea din criză şi reluarea unei creşteri economice sănătoase se poate obţine atât prin 
stimularea investiţiilor în infrastructură, dar mai ales prin dezvoltarea capitalului uman prin 
educaţie, cercetare, inovare. 

Această lucrare analizează procesul inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior pe 
piaţa muncii din România având la bază un sondaj naţional realizat pe un eşantion al 
promoţiilor 2003, 2005 şi 2007, în scopul identificării unor soluţii de îmbunătăţire a inserţiei 
tinerilor pe piaţa forţei de muncă. 

 
Cuvinte-cheie: inserţia tinerilor pe piaţa muncii; educaţie, absolvenţi de învăţământ 

economic. 
 
Coduri JEL: E24, J21, I23. 
Coduri REL: 4D, 12E, 12G. 
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1. Introducere (Studiul literaturii de specialitate) 
 
În limbajul curent, „tranziţie” înseamnă transformarea sau trecerea dintr-o stare în alta, 

dintr-o situaţie în alta, iar „tranziţia de la şcoală la muncă” se referă la perioada dintre 
finalizarea studiilor şi ocuparea unui loc de muncă stabil, cu normă întreagă (OECD, 1996). 
Aşadar, tranziţia de la şcoală la muncă desemnează procesul de inserţie/integrare a 
absolvenţilor, respectiv a tinerilor ce au părăsit sistemul de învăţământ, pe piaţa muncii.  

Specialiştii sunt de părere că tranziţia tinerilor de la şcoală la muncă a devenit mai 
îndelungată şi dificilă în prezent decât era în urmă cu câteva decenii (OECD, 1996, 1998). 
Astăzi, puţini dintre tinerii ce părăsesc sistemul de învăţământ reuşesc să se integreze rapid pe 
piaţa muncii şi să îşi „securizeze” poziţia proaspăt câştigată. Ratele ridicate ale şomajului în 
rândul tinerilor şi incidenţa semnificativă a subocupării în rândul lor indică importante 
dificultăţi pe care tinerii le experimentează în tranziţia lor de la şcoală la muncă. Acest 
fenomen se manifestă nu numai în ţările aflate în curs de dezvoltare, ci şi în economiile 
dezvoltate. 

Prelungirea timpului de tranziţie de la şcoală la muncă este explicată de o serie de 
factori, dintre care cei mai importanţi sunt restructurările şi evoluţiile economice, proliferarea 
unor noi forme de ocupare, creşterea şomajului în rândul tinerilor, schimbări în sistemele de 
protecţie socială, prelungirea perioadei de educaţie etc. Este unanim acceptată ideea că 
integrarea tinerilor pe piaţa muncii joacă un rol hotărâtor în determinarea bunăstării lor 
economice şi sociale şi în dezvoltarea lor ulterioară.  

Tranziţia de la şcoală la locul de muncă a fost un subiect major de cercetare în ultimii 
zece ani (Hannan, Werquin, 2001, Ryan, 2001).  Principalul motiv este legat de faptul că după 
terminarea studiilor tinerii îşi găsesc cu greu un loc de muncă, iar cel mai adesea ocupă pentru 
început poziţii vulnerabile. 

Percepţia Uniunii Europene asupra şomajului în rândul tinerilor s-a schimbat odată cu 
lansarea şi relansarea Strategiei de la Lisabona şi Procesul Bologna (Pastore, 2007). O 
schimbare dramatică a avut loc în anii 1990, când accentul s-a pus pe flexibilitatea forţei de 
muncă, drept instrument principal pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor, precum şi pe 
măsuri de îmbunătăţire a capitalului uman, printr-o reformă a sistemului de educaţie şi 
formare profesională. Studiile recente au arătat faptul că flexibilitatea forţei de muncă poate 
creşte şansele de angajare atunci când nivelul capitalului uman în rândul tinerilor este destul 
de ridicat. Pentru a reduce diferenţa de „experienţă” între tineri şi adulţi, sistemul de educaţie 
ar trebui să urmărească reducerea abandonului şcolar, creşterea flexibilităţii tinerilor şi 
facilitarea tranziţiei de la şcoala la locul de muncă. 

Tranziţia tinerilor la muncă a devenit complexă, fragmentată, prelungită, cu un 
pronunţat caracter individualist, depinzând tot mai mult de calităţile şi abilităţile individuale 
(Cartmel et al., 2002). Se ştie că tinerii reprezintă o resursă excepţională pentru dezvoltarea 
societăţii, însă acest potenţial nu poate fi exploatat la maximum dacă piaţa forţei de muncă 
este ineficientă. Astfel, inserţia tinerilor pe piaţa muncii este influenţată de o serie de factori 
cum ar fi restructurările şi evoluţiile economice, proliferarea unor noi forme de ocupare, 
creşterea şomajului în rândul tinerilor, prelungirea perioadei de educaţie, migraţia şi creşterea 
mobilităţii geografice.  

La nivelul Uniunii Europene cunoaşterea procesului de intrare pe piaţa muncii a 
tinerilor absolvenţi, precum şi caracteristicile acestui proces au devenit o prioritate atât în 
formularea politicilor de ocupare, cât şi a celor educaţionale. Prin evaluarea gradului de 
inserţie a tinerilor absolvenţi obţinem, pe de o parte, o imagine a tranziţiei tinerilor de la 
şcoală la muncă, a gradului de concordanţă între cererea şi oferta existente la un moment dat 
pe piaţa muncii, iar, pe de altă parte, informaţii esenţiale cu privire la eficacitatea actului 
educaţional. 

Provocările ce vizează piaţa muncii din România sunt legate de atingerea ţintelor 
ocupării forţei de muncă stabilite în cadrul Consiliului European de la Lisabona, de realizarea 
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unei structuri a ocupării forţei de muncă bazată pe creşterea productivităţii, de reducerea 
şomajului în rândul tinerilor, de adoptarea unui model de creştere economică bazat pe 
creşterea populaţiei ocupate. 

În România, ca şi în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, şomajul în rândul tinerilor 
rămâne o problemă socială cu implicaţii importante la nivelul întregii societăţi, de aceea 
facilitarea tranziţiei de la şcoală la muncă trebuie să devină o prioritate naţională.  

Analizând factorii de influenţă ai inserţiei tinerilor pe piaţa muncii din România, 
putem considera că aceştia sunt legaţi de pregătirea tinerilor, de statutul lor socioeconomic, de 
schimbările de natură tehnologică în cadrul firmelor, de efectele crizei economico-financiare 
actuale, ceea ce necesită o nevoie permanentă de adaptare rapidă la schimbările mediului 
economic, la un mediu din ce în ce mai competitiv. 

Potrivit unor studii ale INCSMPS (2008), tinerii din România consideră şcoala ca fiind 
un factor de succes, dar apreciază că învăţământul formal nu oferă informaţiile necesare 
accesului pe piaţa muncii. Pe de altă parte, experienţa pe piaţa muncii înainte de absolvirea 
studiilor are un rol important, permiţând o inserţie mai uşoară pe piaţa muncii. Se observă 
tendinţa de creştere a numărului studenţilor care se angajează înainte de absolvirea studiilor, 
fapt ce îmbunătăţeşte inserţia acestora. 

 
2. Analiza inserţiei tinerilor economişti pe piaţa forţei de muncă din România 
 
Pentru a cunoaşte situaţia inserţiei tinerilor (15-34 ani) pe piaţa muncii din România 

vom analiza indicatorii specifici construiţi pe baza datelor statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS). 
Metodologia folosită pentru culegerea datelor a constat în realizarea unei anchete la nivel 
naţional, în a doua jumătate a anului 2009, când au fost intervievaţi 2100 de tineri care au 
absolvit facultatea în anii 2003, 2005 şi 2007. De asemenea, s-au utilizat şi datele furnizate de 
ancheta AMIGO, care ne arată că numărul tinerilor în vârstă de 15-34 ani a fost în anul 2009 
de 6.513 mii de persoane, reprezentând 30,3% din populaţia totală a ţării. 

 
2.1. Caracteristici generale ale absolvenţilor de învăţământ economic  
Potrivit analizei, nivelul de educaţie a tatălui/capului familiei de origine este dominant 

liceal (aproximativ 31%), apoi urmează şcoala profesională şi de ucenici (22%), iar pe locul 
trei se află nivelul învăţământului superior de lungă durată (19%) (figura 1). 

                                                          

 
Figura 1. Structura absolvenţilor de învăţământ economic în funcţie de nivelul de educaţie  

a tatălui/capului familiei de origine (%) 
                                                                                                           
     Putem spune, deci, că nivelul de educaţie al părinţilor influenţează în mare măsură 

nivelul de educaţie al tinerilor. Astfel, din corelarea nivelului de educaţie al tinerilor cu cel al 
părinţilor s-a putut observa că: 

fără şcoală 

şcoală primară 

gimnaziu 

şcoală profesională  
şi de ucenici 
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• 87,4% dintre tinerii care provin din familii cu studii superioare au părăsit şcoala 
după absolvirea unei instituţii de învăţământ de acelaşi nivel; 

• 67,7% dintre tinerii ai căror părinţi au un nivel de instruire mediu nu au absolvit o 
facultate şi s-au limitat tot la acelaşi nivel de instruire; 

• în cazul tinerilor provenind din familii cu nivel scăzut de educaţie, 52,5% au părăsit 
educaţia după terminarea cel mult a unei şcoli gimnaziale, în timp ce 47,4% depăşiseră nivelul 
de instruire al părinţilor părăsind educaţia după absolvirea învăţământului mediu (44,9%) sau 
chiar superior (2,5%). 

În funcţie de mediul de rezidenţă la naştere majoritatea respondenţilor provin  din mediul 
urban (77%), acest lucru fiind valabil şi pentru absolvenţii profilului economic  (figura 2). 

 
 

 
Figura 2. Structura absolvenţilor în funcţie de zona de reşedinţă (%) 

 
Analizând etnia absolvenţilor am putut observa că cei mai mulţi absolvenţi sunt 

români, iar in cazul absolvenţilor de învăţământ economic se observă că 95% dintre 
respondenţi sunt români, 4,8% sunt de etnie maghiară şi 0,2% sunt de etnie romă sau de altă 
etnie (tabelul 1). 

  
Tabelul 1 

Structura absolvenţilor în funcţie de etnie 
– nr. absolvenţi – 

Etnia respondentului Profilul 
absolventului 

 roman rom/ţigan maghiar alta Total 
tehnic 362 0 12 0 374 
agricol 69 1 1 2 73 
economic 568 1 29 1 599 
medical 193 0 2 0 195 
universitar 644 4 23 2 673 
juridic 191 0 14 1 206 
artistic 60 0 2 0 62 
Total 2087 6 83 6 2182 

 
În ceea ce priveşte starea civilă a absolvenţilor de învăţământ economic observăm că 

53% sunt necăsătoriţi, 42% sunt căsătoriţi, 3% trăiesc în uniune consensuală 1,5% sunt 
divorţaţi iar restul se află într-o altă situaţie (figura 3). 
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Figura 3. Structura absolvenţilor de învăţământ economic în funcţie de starea civilă  – procente (%) 

 
În funcţie de genul respondentului, se poate observa din figura de mai jos că domeniile 

specifice bărbaţilor sunt tehnic şi agricol. Absolvenţii în domeniul economic sunt în mare 
măsură de sex feminin – 65% (figura 4). 

 

 
Figura 4. Genul respondentului în funcţie de profilul absolvit 

 
Deşi angajarea studenţilor este de obicei un mod de acomodare cu piaţa muncii, 

creşterea ponderii celor care au experienţă la un singur loc de muncă (de la 53% în total 
pentru promoţia 2003 la 63% în cazul promoţiei 2005) indică faptul că absolvenţii investigaţi 
au căutat un loc de muncă stabil pe piaţa muncii (figura 5). 

 

 
Figura 5. Distribuţia absolvenţilor după numărul de locuri de muncă avute până la absolvire 

 
2.2. Prezenţa tinerilor pe piaţa forţei de muncă  
Importanţa acordată de către angajatori experienţei profesionale a solicitanţilor de 

locuri de muncă, conjunctura economică dificilă, costurile ridicate ale pregătirii profesionale 
determină mulţi studenţi să lucreze înainte de absolvire. Astfel, din totalul absolvenţilor 
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investigaţi, aproape jumătate (52%) au lucrat înainte de absolvirea facultăţii. Pentru 
absolvenţii domeniului economic 55% au avut un loc de muncă încă din timpul studenţiei. 
Domeniile în care tinerii au lucrat înainte de absolvire coincid într-o mare proporţie cu 
facultatea terminată, ceea ce creează premise favorabile unei mai bune inserţii a acestora pe 
piaţa forţei de muncă. 

În condiţiile în care mai mult de jumătate dintre tinerii intervievaţi au lucrat înainte de 
absolvire, inserţia acestora pe piaţa muncii pare să fie destul de uşoară. Conform rezultatelor 
anchetei Institutului Naţional de Statistică publicate în decembrie 2009 – „Accesul tinerilor pe 
piaţa muncii”, 33,6 % dintre absolvenţi aveau un loc de muncă la un an după terminarea 
studiilor. Rata de inserţie a absolvenţilor de învăţământ superior a fost de 60,9%, în timp ce 
ponderea celor cu  studii medii a fost de 35%, respectiv 14,6% în cazul persoanelor cu nivel 
scăzut de instruire. Aceste rezultate sunt confirmate şi de studiul nostru care arată că 11,9% 
dintre respondenţi aveau un loc de muncă în momentul finalizării studiilor,  43,8% au reuşit 
să ocupe un loc de muncă semnificativ în primele trei luni de la absolvire, iar 9,4% şi-au găsit 
un loc de muncă între trei şi şase luni de la momentul absolvirii. 

În funcţie de profilul absolvit, prezentat în graficul de mai jos, putem observa că 
absolvenţii învăţământului tehnic se integrează mai rapid pe piaţa muncii (durata medie scursă 
de la absolvire până la primul loc de muncă fiind de patru luni), la polul opus găsim 
absolvenţii de ştiinţe juridice care au nevoie în medie de 6,3 luni pentru a-şi găsi un loc de 
muncă. Durata medie pentru absolvenţii domeniului economie a fost de 4,9 luni, încadrându-
se astfel în media generală (figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Durata medie de la absolvire până la ocuparea unui loc de muncă semnificativ,  

în funcţie de profilul educaţional (luni) 
 
Conform anchetei „Accesul tinerilor pe piaţa forţei de muncă” (2009) realizată de 

Institutul Naţional de Statistică, în domeniul economic, 28,43% din absolvenţi şi-au găsit 
primul loc de muncă semnificativ în primele trei luni de la absolvire, iar 43,38% dintre aceştia 
într-o perioadă de peste un an. 

Dintre tinerii absolvenţi din domeniul economic, cea mai mare parte (95,71%) au avut 
statutul de salariat, în cadrul primului loc de muncă semnificativ, şi doar 2,05% au avut 
statutul de lucrător pe cont propriu, ceea ce arată o activitate antreprenorială redusă în rândul 
tinerilor (figura 7). 
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                                                                   procente (%) 

 
 

Figura 7. Tinerii (15-34 ani) din domeniul de pregătire – ştiinţe economice, sociale, drept după 
statutul profesional la primul loc de muncă 

 
La afirmaţia „Pentru a avea un loc de muncă mai bun aş fi dispus să-mi schimb 

ocupaţia”,53% dintre respondenţi au răspuns pozitiv. Din graficul de mai jos observăm că toţi 
absolvenţii cu excepţia celor de medicină şi-ar schimba ocupaţia pentru un loc de muncă mai 
bun. Acest lucru ne sugerează faptul că tinerii prezintă o mare mobilitate la nivel ocupaţional 
(figura 8). 

 

 
Figura 8. Structura absolvenţilor care doresc să-şi schimbe ocupaţia pentru un loc de muncă mai bun 

în comparaţie cu profilul absolvit 
 
Cei mai mulţi dintre absolvenţi şi-au găsit un loc de muncă prin intermediul 

cunoştinţelor şi apoi pe baza anunţurilor din presă. Absolvenţii de ştiinţe economice au apelat 
la aceleaşi posibilităţi de găsire a unui loc de muncă, ceea ce ne arată că piaţa forţei de muncă 
din România prezintă încă numeroase deficienţe, ca de exemplu lipsa transparenţei (figura 9). 

Pe baza anchetei realizate am putut desprinde o serie de concluzii cu privire la inserţia 
tinerilor pe piaţa muncii din România: 

• se înregistrează o inserţie relativ bună (60,9% după un an de la absolvire)  a 
absolvenţilor de învăţământ superior pe piaţa muncii din România. Totuşi, dacă avem în 
vedere faptul că aproape 12,5% dintre aceştia aveau deja un loc de muncă la absolvire şi 
aproape jumătate dintre ei au lucrat deja anterior acestui moment, procesul de inserţie a 
tinerilor pe piaţa forţei de muncă este destul de dificil în ţara noastră. Cel mai rapid se 
integrează pe piaţa forţei de muncă absolvenţii de învăţământ tehnic, iar cel mai dificil cei de 
învăţământ juridic. Absolvenţii de învăţământ economic se situează la nivel mediu privind 
durata de găsire a unui loc de muncă. 
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Figura 9. Căile de găsire a unui loc de muncă 

 
• 52% dintre respondenţi au lucrat înainte de absolvirea studiilor. Cei mai mulţi dintre 

tineri au avut un singur loc de muncă şi au lucrat ca salariat o perioadă cuprinsă între 1-2 ani 
până la finalizarea studiilor. Foarte puţini au avut statutul de lucrător pe cont propriu, ceea ce 
ne arată că în rândul tinerilor spiritul antreprenorial este slab dezvoltat. 

• la un an de la încheierea studiilor, 60,9% dintre absolvenţii de învăţământ superior 
aveau un loc de muncă, iar dintre persoanele cu nivel scăzut de instruire doar 14,6%. 

• 48% dintre respondenţi ar pleca din ţară pentru un loc de muncă mai bun. 
• cea mai mare parte a absolvenţilor (44.2%) au găsit un loc de muncă cu ajutorul 

prietenilor, rudelor sau cunoştinţelor, ceea ce relevă dificultatea procesului de inserţie a 
tinerilor pe piaţa muncii. Acest aspect ar putea sugera şi existenţa anumitor rigidităţi 
funcţionale ale pieţei muncii din România. Aceste rigidităţi sunt accentuate şi de discrepanţele 
mari între mediile rezidenţiale în ceea ce priveşte provenienţa absolvenţilor de învăţământ 
superior, respectiv localizarea locurilor de muncă, fapt ce semnalează o subdezvoltare 
potenţială a mediului rural. 

• mai mult de jumătate dintre respondenţi şi-ar schimba ocupaţia pentru un loc de 
muncă mai bun.  

În ceea ce priveşte absolvenţii de studii economice putem spune că: 
• dintre tinerii înscrişi în învăţământul superior o mare parte au optat pentru ştiinţele 

economice (32,4%), considerând  că se pot orienta şi reorienta profesional mai uşor; 
• 55% dintre absolvenţii de învăţământ economic au lucrat înainte de finalizarea 

studiilor; 
• domeniile în care tinerii absolvenţi de învăţământ economic au lucrat înainte de 

finalizarea studiilor coincid într-o mare proporţie cu facultatea terminată, de exemplu în 
comerţ (22%) şi administraţie publică (13%); 

• în ceea ce priveşte mobilitatea externă absolvenţii de economie, drept şi 
universitate, în marea lor majoritate nu ar dori să plece în altă ţară; 

• în ceea ce priveşte modalitatea de căutare a unui loc de muncă, cei mai mulţi dintre 
absolvenţii de economie au apelat la cunoştinţe şi prieteni; 

• în domeniul economic, 28,43% din absolvenţi şi-au găsit primul loc de muncă 
semnificativ în primele trei luni de la absolvire, iar 43,38% dintre aceştia într-o perioadă de 
peste un an. Cea mai mică pondere a absolvenţilor din domeniul de pregătire economic care 
şi-au găsit primul loc de muncă semnificativ în primul an de la absolvire corespunde perioadei 
de 6-11 luni şi reprezintă 12,6%; 
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• dintre tinerii absolvenţi din domeniul economic, cea mai mare parte (95,71%) au 
avut statutul de salariat în cadrul primului loc de muncă semnificativ şi doar 2,05% au avut 
statul de lucrător pe cont propriu, ceea ce arată o activitate antreprenorială redusă în rândul 
tinerilor; 

• durata medie scursă de la absolvire până la ocuparea primului loc de muncă 
„semnificativ”, în domeniul economic, este de 4,9 luni; 

• dintre absolvenţii de învăţământ economic, 60% au avut un singur loc de muncă, iar 
22% două locuri de muncă. Această situaţie ne sugerează faptul că, în general, tinerii au o 
mobilitate scăzută, urmăresc un loc de muncă stabil şi se confruntă cu probleme de adaptare 
profesională. 

 
3. Soluţii de îmbunătăţire a inserţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă  

din România 
 
Pe baza analizei efectuate, studiul nostru prezintă o serie de soluţii de  îmbunătăţire a 

inserţiei tinerilor pe piaţa muncii. Acestea vizează, pe de o parte, îmbunătăţirea pregătirii 
profesionale, iar, pe de altă parte, îmbunătăţirea flexibilizării pieţei muncii. 

• Pregătirea profesională instructivă şi educaţională  
Îmbunătăţirea pregătirii profesionale este legată în principal de investiţia în educaţie, 

care conduce la dezvoltarea creativităţii, a competenţelor, a performanţelor, a competiţiei şi a 
unei mai mari stabilităţii pe piaţa forţei de muncă. 

Astăzi, analizele economice ale educaţiei pun tot mai mult în evidenţă legătura dintre 
investiţiile în capitalul uman educaţional şi creşterea economică. „Capitalul uman reprezintă 
valoarea potenţialului pe care îl deţin oamenii de a aduce un venit. El include capacităţile 
native şi talentul, la fel ca şi educaţia şi îndemânarea dobândite… educaţia este cel mai încet, 
dar şi cel mai puternic factor al creşterii” (Dornbusch, Fischer, 1978). 

Analiza cererii şi a ofertei de educaţie universitară din România evidenţiază atât 
realizări, dar şi unele distorsiuni care apar, mai ales la nivelul relaţionării ofertei cu cererea de 
educaţie, ceea ce îngreunează inserţia tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. Pe de altă parte, 
oferta educaţională trebuie să ţină cont de ritmul rapid al schimbărilor care determină ca 
fiecare sector de activitate să aibă nevoie de o permanentă actualizare a calificării, pe lângă 
acumularea de cunoştinţe şi competenţe.  

Un rol important în adaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii îl are  
îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor de formare profesională iniţială. Acestea se  
adresează atât instituţiilor de învăţământ profesional, cât şi beneficiarilor de cursuri prin 
combinarea de cursuri subvenţionate de training (instrucţie), scheme de instruire a trainerilor 
şi investiţii pentru îmbunătăţirea facilităţilor existente.  Acest tip de intervenţie se aşteaptă să 
ducă la reducerea numărului şomerilor absolvenţi de liceu sau cu calificare profesională.  

O mai bună pregătire şi adaptare a absolvenţilor înainte şi după finalizarea studiilor la 
schimbările care apar pe piaţa forţei de muncă sunt cerute de intensificarea competiţiei 
internaţionale. Economia actuală are nevoie de forţă de muncă bine pregătită, în condiţiile 
globalizării şi revoluţiilor tehnologice, care necesită dezvoltarea competenţelor, a creativităţii, 
cunoştinţe solide, o creştere a responsabilităţii. Într-o lume supusă unor schimbări permanente, 
a stagna în ceea ce priveşte pregătirea este un comportament periculos pentru omul 
contemporan şi pentru societate. 

În cadrul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă, Comisia Europeană şi 
statele membre acordă o atenţie deosebită tinerilor, în special pregătirii profesionale a 
acestora, mai ales în condiţiile impuse de noua economie. Atât strategia Lisabona, cât şi 
programul Europa 2020 au inclus în liniile lor directoare componente ale educaţiei şi formării 
pe toată durata vieţii. Se fac referiri detaliate cu privire la necesitatea de a „înzestra tinerii cu 
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competenţe fundamentale relevante pentru piaţa muncii”, de a „reduce analfabetismul în 
rândul tinerilor”, de a „reduce în mod substanţial numărul tinerilor care abandonează şcoala”. 

• Flexibilizarea pieţei muncii – modalitate de îmbunătăţire a inserţiei tinerilor pe 
piaţa muncii 

Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor la condiţiile actuale este o 
necesitate, dat fiind procesul de schimbări structurale de pe piaţa muncii din România. Prin 
asigurarea creşterii adaptabilităţii va creşte capacitatea pieţei muncii de a anticipa şi de a 
asimila schimbările economice şi sociale. Obiectivul dezvoltării unei pieţe a muncii moderne 
şi flexibile este în concordanţă cu prioritatea UE de îmbunătăţire a calităţii şi productivităţii 
muncii, prin dezvoltarea şi actualizarea competenţelor în funcţie de tehnologiile moderne şi 
sectoarele cu valoare adăugată. Forţa de muncă şi întreprinderile vor trebui să se adapteze 
noilor tehnologii, situându-se în poziţia necesară unei abordări inovative permanente.  

Flexibilizarea este procesul social-economic şi demografic ce semnifică ameliorarea 
condiţiilor economice, educaţionale şi demografice, în sensul de a diminua rigiditatea cererii şi 
ofertei de muncă. Acest concept descrie, pe de o parte, schimbările realizate în natura muncii, 
vizând diversificarea modalităţilor de muncă, iar, pe de altă parte, schimbările realizate în 
tehnologia utilizată. Trebuie avută în vedere diferenţa dintre conceptul de flexibilizare şi cel de 
flexibilitate, acesta din urmă reprezentând scopul şi produsul procesului de flexibilizare. Acesta 
se referă la dobândirea şi creşterea capacităţii pieţei muncii de a se adapta conjuncturii şi 
mediului intern şi internaţional, pentru o mai bună funcţionare a acesteia. 

Flexibilizarea pieţei muncii s-a impus preocupărilor generale, în toate ţările şi 
instituţiile principale ale pieţei muncii, patroni, sindicate, guverne. Ea poate fi considerată 
drept „capacitatea de adaptare la schimbare, fără să prejudicieze mijloacele materiale, 
financiare sau resursele umane”. Se consideră că flexibilitatea este indispensabilă în perioada 
actuală, deoarece îi conferă pieţei muncii capacitatea de a se adapta conjuncturii şi mediului 
intern şi internaţional, precum şi capacitatea de a contribui decisiv la concilierea eficienţei 
economice cu echitatea socială, rentabilitatea cu protecţia socială, mai buna funcţionare a 
pieţei muncii cu combaterea mai bună a şomajului şi a insecurităţii sociale, prevenirea 
efectelor negative ale schimbărilor tehnologice. 

Una dintre problemele României este flexibilitatea redusă pe piaţa muncii. Motivele 
principale sunt flexibilitatea redusă a sistemului educaţional, nivelul ridicat al contribuţiilor 
salariale, rigidităţile Codului Muncii, lipsa eficacităţii şi a diversităţii serviciilor privind 
calitatea ocupării. Toate acestea influenţează inserţia tinerilor pe piaţa muncii, care poate fi 
îmbunătăţită prin: programe de calificare şi recalificare, informarea şi consilierea profesională 
a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, medierea muncii printr-o implicare activă a 
ANOFM privind plasarea forţei de muncă, îmbunătăţirea codului muncii. 

În alte ţări cu o piaţă a muncii mai flexibilă, studentul nu trebuie să se decidă asupra 
profesiei sale viitoare la vârsta de 18 ani, ci la 20-21 de ani. Mai mult, studentul nu trebuie să 
se decidă în legătură cu o profesie fără să ştie nimic despre ea, ci după ce participă la câteva 
cursuri în domeniu. Aceasta se datorează faptului că universităţile sunt organizate altfel: 
studenţii participă în primii doi ani la cursuri de bază şi la cursuri selecţionate de ei în 
domeniile în care sunt interesaţi. Numai atunci ei îşi aleg un domeniu pe care ar dori să-l 
aprofundeze. Dacă alegerea se dovedeşte a fi greşită atunci ei şi-o pot schimba destul de uşor 
deoarece au deja cursurile de bază. În general, pentru a-şi schimba domeniul de activitate este 
necesar încă un an de studiu, dar la acesta pot participa chiar şi la mulţi ani după ce au 
terminat şcoala.  

Anii premergători crizei economice sunt caracterizaţi de creştere economică, dar nu 
întotdeauna  de capacitatea economiei de a genera locuri de muncă  adecvate. Se observă că 
sistemul educaţional nu ţine pasul cu evoluţiile pieţei muncii, dar oferă generaţii din ce în ce 
mai mari de absolvenţi de studii superioare. 

   Mobilitatea ocupaţională scade odată cu înaintarea în vârstă, menţinându-se totuşi la 
cote înalte. Studiile INCSMPS (2008) arată o înclinaţie mai mare a tinerilor către mobilitatea 
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ocupaţională şi teritorială decât către mobilitatea externă. Pe de altă parte, în mod 
surprinzător, absolvenţii preferă mai degrabă siguranţa locului de muncă şi un salariu mai mic 
decât un loc de muncă nesigur şi un salariu mai mare. Pe profile de învăţământ, cea mai mică 
mobilitate profesională se remarcă la absolvenţii din domeniul medical şi cea mai mare în 
domeniul artistic şi agricol. 

Principalele motive ale schimbării meseriei obţinute prin formarea iniţială, pe grupe de 
vârstă, se prezintă astfel: tinerii cu vârste cuprinse între 15-34 de ani şi-au schimbat meseria 
pentru că nu au găsit un loc de muncă în domeniul formării iniţiale, iar cei cu vârste peste 35 
de ani şi-au schimbat locul de muncă pentru alte locuri de muncă mai avantajoase. 

Codul muncii conţine prevederi care au indus o anumită rigiditate în funcţionarea 
pieţei muncii, în principal, prin: 

 reglementarea disproporţionată a obligaţiilor părţilor raportului de muncă 
 introducerea unor proceduri birocratice de concediere şi condiţii restrictive pentru 

încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată.   
   Tocmai de aceea, în anul 2006, au fost completate prevederile din Codul muncii 

(OUG nr. 55/2006 publicat în MO nr. 788/18.06.2006) referitoare la flexibilitatea procedurilor 
de concedieri colective, la dezvoltarea serviciilor de preconcediere, la simplificarea 
administrativă, la sprijinirea formării şi obţinerea calificărilor manageriale. 

Flexibilitatea procedurilor de concedieri colective face ca firmele să aibă posibilitatea 
de a-şi redimensiona în mod operativ activitatea în funcţie de nevoi, asigurându-se, în acelaşi 
timp, protecţia lucrătorilor ce urmează să fie disponibilizaţi.  

 În cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM) vor fi 
dezvoltate serviciile de preconcediere, destinate celor care vor fi disponibilizaţi în urma 
operaţiunilor de restructurare efectuate de angajatori. Aceste servicii constau în activităţi de 
informare, plasare pe locurile de muncă vacante existente şi reorientare profesională. 

 În ceea ce priveşte orientarea forţei de muncă către desfăşurarea de activităţi 
economice în mod independent, ca persoane fizice (self-employed persons) sau ca asociaţii 
familiale, au fost iniţiate o serie de măsuri de simplificare administrativă şi de acompaniere 
pentru operaţionalizarea efectivă a întreprinderii, care constau în acordarea de consultanţă 
inclusiv asupra ideii de afacere în faza premergătoare înfiinţării firmei. 

O altă componentă a flexibilizării pieţei forţei de muncă se referă la  sprijinirea 
formării şi obţinerea calificărilor manageriale, care să facă din antreprenoriat o opţiune de 
carieră, această acţiune având  prevăzute alocări din Fondul Social European pentru perioada 
2007-2013. Se urmăreşte încurajarea responsabilităţii corporative  prin oferirea de stimulente 
pentru angajaţi, în scopul dezvoltării companiilor şi carierelor, dar şi pentru conştientizarea 
angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la necesitatea formării profesionale continue.  

 Din acest punct de vedere, Serviciul Public de Ocupare (SPO) va acorda alocaţii 
financiare nerambursabile pentru organizarea de către angajatori a unor programe de formare 
pentru angajaţi. 

Simultan cu creşterea flexibilităţii pieţei muncii este necesară îmbunătăţirea nivelului 
de protejare a salariaţilor, inclusiv prin responsabilizarea individuală cu privire la eforturile 
acestora de a căuta un loc de muncă. Din acest punct de vedere un rol important îl are 
Serviciul Public de Ocupare (SPO), care îşi va reorienta măsurile active pe grupuri de 
persoane aflate în şomaj care sunt reticente în a se implica în programe de activare sau care 
întâmpină greutăţi în a ocupa un loc de muncă prin: 

• creşterea atractivităţii locurilor de muncă;  
• dezvoltarea serviciilor de asistenţă personalizată pentru şomeri, în special pentru 

şomerii de lungă durată, tineri şi grupuri vulnerabile; 
• îmbunătăţirea serviciilor de formare profesională pentru lucrătorii în vârstă aflaţi în 

căutarea unui loc de muncă; 
• creşterea calităţii serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare. 
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În ceea ce priveşte securitatea socială, prin modificarea legislaţiei privind sistemul 
asigurărilor de şomaj, modul de calcul al îndemnizaţiei de şomaj a fost schimbat, astfel încât 
îndemnizaţia are, în prezent, un grad mai mare de înlocuire a veniturilor salariale pierdute de 
lucrători. Astfel, luând în calcul numărul de ani şi nivelul contribuţiei la sistemul asigurărilor 
de şomaj se aşteaptă ca această metodă de calcul să ducă în viitor la o evaluare mai atentă cu 
privire la raportul dintre costul şi beneficiul căutării unui loc de muncă  şi la o prezenţă mai 
ridicată pe piaţa forţei de muncă. 

De asemenea, va fi încurajată îmbunătăţirea sistemului de negociere a salariilor în 
cadrul contractelor colective şi individuale de muncă, astfel încât acestea să reflecte 
pregătirea profesională şi experienţa în muncă a angajatului. Obligativitatea includerii în 
contractele colective de muncă a clauzelor privind formarea profesională, precum şi a unor 
compensaţii în cazul desfacerii contractului individual de muncă sunt măsuri de natură să 
asigure un anumit nivel de securitate a angajatului, dar în acelaşi timp şi şanse mai bune de 
reintegrare pe piaţa muncii. 

 
 Pe baza analizei de mai sus, putem spune că:  

 Specialiştii consideră că tranziţia tinerilor de la şcoală la muncă a devenit mai 
îndelungată şi mai dificilă în prezent decât era în urmă cu câteva decenii (OECD). Astăzi 
puţini dintre tinerii ce părăsesc sistemul de învăţământ reuşesc să se integreze rapid pe piaţa 
muncii şi să-şi securizeze poziţia proaspăt câştigată. Ratele ridicate ale şomajului în rândul 
tinerilor şi incidenţa semnificativă a subocupării în rândul lor indică importante dificultăţi pe 
care tinerii le experimentează în tranziţia de la şcoală la muncă. Acest fenomen se manifestă 
nu numai în ţările aflate în curs de dezvoltare, ci şi în economiile avansate unde măsurile 
active şi programele de suport sunt mai bine dezvoltate. Prelungirea timpului de tranziţie de la 
şcoală la muncă este explicată de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi sunt 
restructurările şi evoluţiile economice, proliferarea unor noi forme de ocupare, creşterea 
şomajului în rândul tinerilor, schimbări în sistemele de protecţie socială, prelungirea perioadei 
de educaţie. 

 Sistemele de educaţie şi de formare sunt puse în faţa provocării de a genera 
competenţe noi, pentru a răspunde cerinţelor noilor locuri de muncă ce vor fi create în 
condiţiile noii economii, precum şi pentru a îmbunătăţi inserţia tinerilor pe piaţa muncii şi 
capacitatea de adaptare şi de integrare profesională a adulţilor deja activi. 

 Problemele naţionale de pe piaţa muncii din România sunt în general determinate 
de relaţia de reciprocitate cu nivelul creşterii economice – locurile de muncă nou create sunt 
insuficiente, adaptabilitatea şi mobilitatea forţei de muncă se menţin la cote scăzute, ceea ce 
necesită demersuri strategice de reducere a discrepanţelor dintre cererea şi oferta de calificări 
profesionale de pe piaţa muncii.  

 Creşterea productivităţii muncii este una dintre soluţiile cele mai importante ale 
dezvoltării unei economii sănătoase, aceasta depinzând foarte mult de calitatea forţei de 
muncă. Tocmai de aceea politicile şi strategiile de ocupare trebuie să urmărească creşterea 
investiţiilor în resursele umane, a investiţiilor în formarea profesională a tinerilor/adulţilor la 
nivelul întreprinderilor, asigurarea accesului tuturor la informaţii relevante privind 
oportunităţile de educaţie şi formare profesională. 

 Se impune corelarea prin metode cât mai variate a structurilor şi conţinuturilor 
educaţionale şi de pregătire ale forţei de muncă cu  nevoile actuale şi de perspectivă ale 
economiei; creşterea nivelului de educaţie şi a accesului la educaţie pentru câştigarea unei mai 
mari stabilităţi pe piaţa muncii, ceea ce reduce implicit riscul şomajului şi permite o inserţie 
„lină” pe piaţa muncii; participarea la formarea profesională continuă; creşterea mobilităţii 
forţei de muncă, care poate îmbunătăţi poziţia economică a tinerilor;  flexibilitatea pieţei forţei 
de muncă, care joacă un rol important în procesul de absorbţie a noilor veniţi.  Aceasta ne 
arată capacitatea pieţei de a răspunde la schimbările ce survin în mediul economic şi social. 
De remarcat este faptul că în ultimii ani flexibilizarea s-a situat în centrul atenţiei în ceea ce 
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priveşte politicile specifice pieţei muncii. Astfel, prin flexibilizare are loc o mai bună adaptare 
la nou, la schimbare.  

 Aceasta implică, printre altele, o anumită structură a sistemului educaţional, o 
structura a sistemelor de pregătire la locul de muncă, o legislaţie solidă, o flexibilitate şi 
mobilitate a pieţei muncii. 

 În condiţiile crizei economice actuale, amplificată şi de eşecul organizaţional şi al 
coordonării politicilor macroeconomice, România trebuie să urmărească modernizarea 
infrastructurii pieţei muncii, să adapteze sistemul educaţional la cerinţele pieţei, să revigoreze 
cercetarea ştiinţifică şi inovarea, cu accent pe relevanţa în practica economică, să urmărească 
flexibilizarea pieţei muncii şi asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării unui climat 
concurenţial optim.  

 
4. Concluzii 
 
 Putem spune că învăţământul economic, la fel ca întregul învăţământ, se  profilează ca 

un sistem de activităţi prin care oamenii învaţă să înveţe şi, de asemenea, învaţă să opereze cu 
cunoştinţele pe care şi le însuşesc, consolidându-le şi dezvoltându-le. 

Prin modul cum funcţionează şi cum evoluează economia românească se impune 
prezenţa unor economişti specializaţi în rezolvarea problemelor economice fundamentale, 
capabili să înţeleagă raţional, să anticipeze şi să previzioneze tendinţele dominante ale 
economiei în situaţii de criză şi să identifice soluţii pentru depăşirea dificultăţilor care apar.  

Economistul modern trebuie să fie receptiv la nou, flexibil, dinamic şi creativ, dispus 
să colaboreze cu specialişti din alte domenii şi să acţioneze în conformitate cu principiile 
adoptate în cadrul Declaraţiei de la Tokio (1987), care vizează compatibilizarea creşterii 
economice cu protecţia mediului înconjurător. Astfel, tânărul economist nu trebuie pregătit 
doar în domeniul economic, ci într-o viziune integratoare sub aspect tehnico-economic şi 
social ecologic.  

Pentru a îmbunătăţi calitatea învăţământului economic şi pentru o inserţie mai rapidă 
pe piaţa forţei de muncă putem sublinia următoarele arii prioritare de pregătire în domeniul 
economic: 

• realizarea educaţiei economice încă din primii ani de activitate şcolară, pentru a se 
forma capacităţi şi abilităţi de bază de natură economică; 

• integrarea în planurile de învăţământ pentru orice domeniu a unor elemente de      
      educaţie economică de bază; 
• armonizarea programelor de educaţie economică formale cu cele informale; 
• elaborarea unor programe de educaţie economică destinate adulţilor; 
• adaptarea permanentă a programelor educaţionale la mutaţiile produse pe plan 

intern şi internaţional; 
• dezvoltarea unor centre de cercetare în cadrul universităţilor; 
• implicarea mediului privat în activitatea universitară prin stagii de pregătire, burse; 
• consolidarea autonomiei universitare; 
• dezvoltarea de noi competenţe.  
Proiectarea învăţământului superior românesc într-un anumit orizont de timp implică 

un oarecare risc, datorită formelor pe care la îmbracă, distorsiunilor existente, capacităţii de 
tine pasul cu dinamica vieţii economice. Tocmai de aceea, creşterea adaptabilităţii pe termen 
lung a forţei de muncă la cerinţele pieţei trebuie să se realizeze în principal prin investiţii în 
dezvoltarea resurselor umane, pe baza unei strategii de învăţare continuă, precum şi prin 
flexibilizarea pieţei muncii.  
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Mulţumiri 
 
Contract de cercetare în perioada 2007-2010: proiecte de cercetare în domenii 

prioritare. Determinanţi ai inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior pe piaţa muncii, 
coordonat de Institutul Ştiinţific Naţional de Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei 
sociale. 
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Rezumat. Piaţa forţei de muncă este puternic segmentată, fiind caracterizată de 

existenţa a două forme de deficite: deficite ale cererii de forţă de muncă (i.e. şomaj) şi deficite 
ale ofertei de muncă (i.e. locuri de muncă vacante). Dacă aceste deficite sunt evidente în 
cazul unor ocupaţii sau regiuni de dezvoltare, se pare că există puţine şanse de compensare. 
În perioada 2005-2008 deficitele de forţă de muncă au crescut la nivel regional. Cele mai 
mari deficite se află în domeniul Administraţiei publice şi al Educaţiei. În profil regional cele 
mai importante deficite se află în regiunile Bucureşti-Ilfov (cea mai bogată) şi Nord-Est (cea 
mai săracă). În profil ocupaţional cele mai mari deficite se înregistrează pentru specialiştii 
din domeniul cercetării ştiinţifice şi activităţilor intelectuale.  Există, de asemenea, o tendinţă 
de creştere a deficitelor de forţă de muncă şi la nivel regional. Astfel, cele mai expuse regiuni 
sunt: Nord-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov.  

Pe profesii şi regiuni deficitele cele mai importante se înregistrează pentru fermieri şi 
lucrători calificaţi în regiune Bucureşti-Ilfov (ca urmare a efectului gravitaţional) şi în 
regiunea Sud-Vest,  pentru cercetători în regiunile Vest şi Bucureşti-Ilfov, respectiv pentru 
lucrătorii din activităţile de întreţinere şi mentenanţă în regiunea Nord-Est. Există o relaţie 
negativă între cele două deficite principale ale pieţei forţei de muncă, astfel încât în 
perioadele de creştere economică accentuată rata şomajului tinde să scadă sub nivelul său 
natural, iar rata locurilor de muncă vacante tinde să crească, relaţie cunoscută şi sub numele 
de curbă Beveridge. În acest studiu este testată şi validată curba Beveridge pentru România, 
în perioada ianuarie 2004 şi iunie 2009, pe baza unor date lunare. Modelul de estimare a fost 
de tip VAR în care cele două variabile au fost reprezentate ca diferenţe de ordinul întâi, iar 
orizontul de profunzime a legăturii a fost de trei lag-uri.  

 
Cuvinte-cheie: deficite de forţă de muncă; disparităţi regionale; curba Beveridge. 
 
Coduri JEL: R11, J21. 
Coduri REL: 12B, 12I. 
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Structura necorelată a cererii şi ofertei de muncă 
În pofida faptului că economiile moderne se caracterizează adesea printr-un excedent 

al ofertei de muncă în raport cu cererea de muncă (şomaj), există  destul de frecvent situaţii de 
necorelare structurală a ofertei şi cererii de muncă ce provoacă o neacoperire a necesarului de 
forţă de muncă. În astfel de situaţii în economia naţională apar locuri de muncă vacante chiar 
dacă există şomaj.  

Conform metodologiei Institutului Naţional de Statistică, rata medie anuală a locurilor 
de muncă vacante, reprezintă raportul dintre numărul mediu anual al locurilor de muncă 
vacante şi numărul mediu anual total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante), exprimat 
procentual: 
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unde:  
RLV a = rata medie anuală a locurilor de muncă vacante; 
LV a = numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante; 
LO a = numărul mediu anual al locurilor de muncă ocupate. 
Analiza de mai jos este structurată astfel: 
a) analiza ratei medii a locurilor de muncă vacante pe activităţi economice în perioada 

2005-2008; 
b) analiza ratei medii a locurilor de muncă vacante pe ocupaţii perioada 2005-2008; 
c) curba lui Beveridge pentru România în perioada 2005-2008. 
 
a) analiza ratei medii a locurilor de muncă vacante pe activităţi economice în 

perioada 2005-2008 
Pentru denumirea activităţilor (conform codului CAEN) am utilizat aceleaşi simboluri 

ca şi Institutul Naţional de Statistică, astfel: 
 

Tabelul 1 
Denumirea activităţilor 

 

Denumire Activitate 
A Agricultură, vânătoare, silvicultură 
B Pescuit şi piscicultură 
C Industrie extractivă 
D Industrie prelucrătoare 
E Energie electrică şi termică, gaze şi apă 
F Construcţii 
G Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, 

motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc 
H Hoteluri şi restaurante 
I Transport, depozitare şi comunicaţii 
J Intermedieri financiare 
K Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 
L Administraţie publică 
M Învăţământ 
N Sănătate şi asistenţă socială 
O Alte activităţi 
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• Rata medie a locurilor de muncă vacante în perioada 2005-2006 
 

Rata medie a locurilor de munca vacante in perioada 2006-2005, pe activitati 
economice
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistici regionale 2007. 

Figura 1. Rata medie a locurilor de muncă vacante în perioada 2005-2006,  
pe activităţi economice 

Analizând graficul de mai sus observăm că, comparativ cu anul 2005, ratele medii 
anuale ale locurilor de muncă vacante in anul 2006 au avut valori mai ridicate în administraţie 
publică,sănătate şi asistentă socială, intermediere financiară, hoteluri şi restaurante, 
transport, depozitare şi comunicaţii. În cazul celorlalte activităţi s-a înregistrat o scădere. 

În anul 2007 la fel ca şi în anii anteriori cele mai multe locuri de munca vacante s-au 
înregistrat în administraţie publică şi sănătate şi asistenţă socială. Comparativ cu anul 2006 
ratele medii anuale ale locurilor de muncă au avut valori mai ridicate, cu excepţia activităţilor 
de tranzacţii imobiliare, comerţ şi transport. 

   
Sursa: Institutul Naţional de Statistica, Statistici regionale 2007. 

Figura 2. Rata medie a locurilor de muncă vacante în perioada 2006-2007, 
 pe activităţi economice 

 
Din figura 3 observăm că ratele medii ale locurilor de muncă vacante în anul 2008 

comparativ cu anul 2007 au înregistrat valori mai scăzute, excepţie făcând activităţile din 
învăţământ, sănătate şi  transport. La nivel regional regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat cea 
mai ridicată rată medie anuală a locurilor de muncă vacante (2,47%), urmată de regiunea 
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Nord-Est (2,33%), iar în celelalte regiuni de dezvoltare s-a înregistrat o scădere comparativ cu 
anul 2007. Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică în primul trimestru al 
anului 2009, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,27%, fiind în scădere cu 0,87 puncte 
procentuale faţă de acelaşi trimestru al anului 2008. Cea mai mare cerere de muncă s-a 
înregistrat în activităţile de sănătate (4,74%) şi administraţie publică (4,03%). 

b) analiza ratei medii a locurilor de muncă vacante pe ocupaţii în perioada 
2005-2008 

Pentru a analiza rata locurilor de munca vacante pe ocupaţii am grupat conform 
Institutului Naţional de Statistică ocupaţiile pe grupe majore conform COR (clasificarea 
ocupaţiilor din România), astfel: 

GM 1 – conducători şi funcţionari din administraţia publică şi din unităţile economico-    
            sociale; 
GM 2 – specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; 
GM 3 –  tehnicieni, maiştri şi asimilaţi; 
GM 4 – funcţionari administrativi; 
GM 5 – lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi; 
GM 6 – agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit; 
GM 7 – meşteşugari şi lucrători în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a 

maşinilor şi instalaţiilor; 
GM 8 – operatori la instalaţii şi maşini şi asamblări de maşini, echipamente şi alte 

produse; 
GM 9 – muncitori necalificaţi. 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistici regionale 2007. 

Figura 3. Rata medie a locurilor de muncă vacante în perioada 2007-2008, pe activităţi economice 
 
• Rata locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii în perioada 

2006-2005 
La fel ca şi în anul 2005 cele mai multe locuri de munca au vizat specialişti cu ocupaţii 

intelectuale (GM2) şi funcţionari administrativi (GM6). Comparativ cu anul 2005, ratele 
medii anuale ale locurilor de muncă vacante au crescut pentru specialişti cu ocupaţii 
intelectuale (GM2), tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (GM3), funcţionari administrativi (GM4) 
şi au scăzut pentru toate celelalte ocupaţii cu excepţia lucrătorilor operativi în servicii, comerţ  
(GM5) unde procentul a rămas acelaşi.  
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Rata medie a locurilor de munca vacante in perioada 2006-2005
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Sursa: Institutul Naţional de Statistica, Statistici regionale 2007. 

 
Figura 4. Rata medie a locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii  

în perioada 2005-2006 
• Rata locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii în perioada 

2007-2006 
În anul 2007 angajatorii au prezentat cea mai mare ofertă de muncă pentru specialişti 

cu ocupaţii intelectuale (GM2) şi tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (GM3). La polul opus găsim, 
la fel ca şi în 2005, ocupaţiile de legislatori (GM1) acesta fiind un domeniu controlat de către 
stat. Comparativ cu anul 2006, în anul 2007 ratele medii anuale ale locurilor de muncă 
vacante au fost mai mari pentru toate ocupaţiile. Cea mai mare creştere s-a înregistrat  pentru 
tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (GM3) şi operatori la instalaţii şi maşini (GM8). 

 

             
 Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistici regionale 2007. 

Figura 5. Rata medie a locurilor de muncă vacante în perioada 2006-2005,  
pe grupe majore de ocupaţii 
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• Rata locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii în perioada 
2008-2007 

  
 În anul 2008 ratele medii anuale ale locurilor de muncă vacante au scăzut cu 

excepţia tehnicienilor, maiştrilor şi asimilaţi (GM3), unde s-a înregistrat o mică creştere. 
Pentru specialişti cu ocupaţii intelectuale (GM2) procentul a rămas acelaşi.  

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistici regionale 2007.              

Figura 6. Rata medie a locurilor de muncă vacante în perioada 2007-2008,  
pe grupe majore de ocupaţii  

 
c) Profilul regional al locurilor de muncă vacante pe activităţi şi ocupaţii 
La nivel regional situaţia se menţine la fel ca în anii anteriori, adică rata medie a 

locurilor de muncă vacante este mai ridicată în regiunea Bucureşti-Ilfov, respectiv regiunea 
Nord-Est, care în 2006 înregistra acelaşi procentaj de 2,04% (un declin pentru Bucureşti-Ilfov, 
dar o creştere pentru Nord-Est). În regiunea Nord-Est cele mai multe locuri de muncă vacante 
se înregistrează pentru domeniul activităţilor financiare (3,19%). 

 

       
 

Sursa: Reprezentări grafice ale autorilor pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică. 

Figura 7. Profilul regional al locurilor de muncă vacante în 2005-2008 
              
Regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat cea mai înaltă rată anuală a locurilor de muncă 

vacante (2,47%), urmată de Nord-Est (2,33%), în timp ce alte regiuni înregistrează o 
descreştere comparative cu anul 2007. Conform datelor furnizate de către Institutul Naţional 
de Statistică în anul 2009, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,27%, cu o scădere de 
0.87 puncte procentuale în raport cu trimestru corespunzător din 2008. O analiză mai detaliată 
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în profil regional a deficitelor artă că cele mai multe locuri de muncă vacante se înregistrează 
în: administraţie publică în Bucureşti-Ilfov (9,62%), în agricultură în regiunea  Centru 
(4,91%), în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale în regiunea Sud-Muntenia. Această situaţie 
poate fi uşor explicată prin faptul că cele mai multe locuri de muncă în domeniul 
administraţiei publice se află în Bucureşti, în timp ce regiune Centru activităţile agricole au o 
pondere importantă. Sănătatea şi asistenţa socială furnizează multe locuri de muncă deoarece 
în ultima vreme mulţi absolvenţi de medicină, farmacie şi asistenţă socială caută locuri de 
muncă în alte domenii de activitate.  

Rata medie a locurilor de munca vacante in 2005, pe regiuni de dezvoltare
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Sursa: Institutul Naţional de Statistica, Statistici regionale 2007.           

Figura 8. Rata medie a locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii în anul 2005  
 

La nivel regional cele mai multe locuri de muncă disponibile s-au regăsit în regiunea 
Bucureşti-Ilfov şi  Sud-Vest Oltenia pentru agricultori (GM6) şi regiunea Vest pentru 
specialişti cu ocupaţii intelectuale (GM2). 
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 Sursa: Institutul Naţional de Statistica, Statistici regionale 2007. 

Figura 9. Rata medie a locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii în anul 2005, 
pe regiuni de dezvoltare  
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Curba Beveridge în cazul României (2004-2009) 
Disfuncţionalităţile pieţei forţei de muncă pot conduce la existenţa simultană a 

surplusurilor şi deficitelor. Cauzele acestei situaţii constau în rigidităţile structurale şi 
teritoriale ale acestei pieţe. În consecinţă, analiza relaţiei dintre şomaj şi locurile de muncă 
vacante poate furniza informaţii preţioase în legătură cu gradul de flexibilitate şi disparităţile 
regionale ale pieţei forţei de muncă. Corelaţia dintre rata locurilor de muncă vacante şi rata 
şomajului este relevată de curba Beveridge.  

Reprezentarea curbei Beveridge pentru România evidenţiază reducerea gradului de 
compatibilitate între locurile de muncă vacante şi numărul şomerilor în contextul în care 
economia a înregistrat progrese reduse ale procesului de macrostabilizare. În figura 10 este 
prezentată evoluţia curbei Beveridge în perioada 1991-2004, care ilustrează o evoluţie 
aleatoare a corelaţiei dintre locurile de muncă vacante şi rata şomajului. Astfel, se poate 
observa că în perioada 1994-1997 a avut loc o îmbunătăţire a compatibilităţii şomerilor cu 
locurile de muncă vacante, urmată de o înrăutăţire în perioada 1997-2000 şi apoi, din nou, de 
o îmbunătăţire în perioada 2000-2003. Din 2003 curba se deplasează în sus, ceea ce indică un 
dezechilibru, deoarece cresc locurile de muncă vacante fără ca această creştere să fie însoţită 
de o reducere a ratei şomajului. Trebuie avut în vedere, totuşi, că poziţia punctului 2004 este 
doar estimativă deoarece s-au folosit doar datele din ianuarie, februarie şi martie privind 
locurile de muncă vacante şi numărul şomerilor. Această curbă a fost trasată pentru a ilustra 
atât procesul de armonizare a locurilor de muncă vacante cu şomerii din ţara noastră, cât şi 
importanţa folosirii acestui instrument în analiza performanţelor instituţiilor pieţei muncii. 

 

 
Figura 10. Curba Beveridge în România (1991-2004) 

 
Începând cu anul 2004 s-a înregistrat o deplasare către stânga a curbei Beveridge, acest 

proces fiind accentuat începând cu anul 2007, ca urmare a supraîncălzirii economiei şi a 
migraţiei forţei de muncă. Reducerea ratei şomajului până la un minim de 3,7% şi creşterea 
numărului de locuri de muncă vacante s-au manifestat până în luna octombrie 2008, după care 
rata locurilor vacante s-a micşorat până la un nivel de 0,2%; deplasarea curbei Beveridge către 
dreapta jos evidenţiază instalarea recesiunii în economia românească (figura 11). 
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Figura 11. Curba Beveridge în România (2004- 2009:6) 

 
Pentru a evidenţia stabilitatea şi intensitatea legăturii dintre rata locurilor de muncă 

vacante şi rata şomajului în România, am estimat curba Beveridge pentru perioada 2004-
2009:6, utilizând serii de date lunare ale Institutului Naţional de Statistică. În vederea 
deducerii modelului econometric al curbei Beveridge am utilizat funcţia cererii de forţă de 
muncă construită în raport de numărul şomerilor (U) şi al locurilor de muncă vacante (V): 

CL = f(U; V), dCL/dU > 0; dCL/dV > 0;                                      (1) 
unde CL reprezintă numărul angajărilor. 

Această funcţie evidenţiază gradul de concordanţă între şomerii care îşi caută un loc de 
muncă şi angajatorii care caută lucrători pentru anumite sectoare de activitate. Funcţia poate fi 
scrisă sub forma Cobb-Douglass, unde parametrul A exprimă gradul de concordanţă, descris 
anterior: 

CL = A(U)α (V)1-α                                                                                        (2) 

Împărţind ecuaţia (2) la forţa de muncă (L) rezultă: 
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       (3) 

Ecuaţia (3) devine prin logaritmare:  
log(cL) = a + α × log(u) + (1-α) × log(v).                                          (4) 
 

Dacă presupunem constant raportul între numărul angajărilor şi forţa de muncă, atunci 
rezultă o relaţie inversă între rata şomajului (u) şi rata locurilor de muncă vacante (v): 

log(u) = α0 + α1 × log(v) + ε                                                        (5) 
 

Pentru a elimina influenţa factorilor sezonieri am recurs la desezonalizarea seriilor de 
date utilizând procedura Census X12 (figura 12). În perioada 2004:1 – 2009:6, rata şomajului 
a înregistrat o valoare medie de 5,27%, o valoare maximă de 7,34% în luna martie din 2004 şi 
una minimă de 3,84% în luna aprilie din 2008. Media celor 66 de observaţii ale ratei locurilor 
de muncă vacante a fost de 0,41%, maximul fiind de 0,59% în luna ianuarie a anului 2007, iar 
valoarea minimă de 0,21% în luna decembrie a anului 2008. 
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Figura 12. Ratele desezonalizate ale şomajului şi ale numărului de locuri de muncă vacante 

 
Analiza grafică a celor două serii de timp evidenţiază prezenţa unui anumit trend, ceea 

ce indică posibila absenţă a fenomenului de staţionaritate. Testele de staţionaritate au fost 
relevante pentru toate variabilele utilizate în model. Am construit un VAR în care am inclus 
formele staţionare ale ratei şomajului (u) şi ratei locurilor de muncă vacante (v). Pentru a 
alege numărul de laguri am utilizat testele de selecţie: Akaike, Schwarz şi Hannan-Quinn. 

Conform ultimelor două teste, valorile minime corespund unui VAR cu un singur lag, 
în timp ce valoarea minimă a testului Akaike se înregistrează pentru lagul al treilea al 
modelului VAR.  

Pentru a alege lagul optim am utilizat lag exclusion test. În aceste condiţii, am ales 
modelul VAR cu trei laguri ale variabilelor incluse, care are următoarea formă: 

 
  dlog(u)=0,49dlog(u-1) + 0,34dlog(u-2) – 0,005dlog(u-3) – 0,05dlog(v-1) - 0,05dlog(v-2) – 0,06dlog(v-3) 
                  [ 3.93967]        [ 2.54150]        [-0.03803]         [-2.91712]         [-2.35447]       [-3.17394]         

 
Modelul VAR cu trei laguri are un singur coeficient nesemnificativ diferit de zero, aşa 

cum rezultă din analiza criteriului t statistic inclus între paranteze, ceea ce sugerează o  bună 
reprezentare a relaţiei dintre rata şomajului şi rata locurilor de muncă vacante.  

Conform modelului VAR, o creştere cu un punct procentual a variaţiei ratei şomajului 
din perioada anterioară se reflectă în sporirea cu 0,49 puncte procentuale a variaţiei actuale a 
ratei şomajului, ceea ce constituie o dovadă a persistenţei acestei variabile. Impactul asupra 
variaţiei actuale a ratei şomajului se reduce în timp, iar în cazul variaţiei decalate cu trei luni 
influenţa este nesemnificativă statistic. Relaţia dintre prima diferenţă a ratei şomajului (u) şi 
diferenţele decalate cu una, două, respectiv trei luni ale ratei locurilor de muncă vacante (v) 
este negativă şi semnificativă statistic, ceea ce confirmă relaţia inversă dintre cele două 
variabile. Astfel, o creştere cu 1 p.p. a variaţiei v decalată cu un lag se reflectă în reducerea cu 
0,05 p.p. a variaţiei ratei şomajului. Interpretările modelului VAR îşi păstrează validitatea 
dacă se acceptă ipotezele de stabilitate şi staţionaritate ale VAR. Pe baza acestora, vor putea fi 
construite funcţiile de impuls-răspuns şi de descompunere a variaţiei variabilei dependente. 

Modelul VAR este considerat stabil dacă toate rădăcinile au valori exprimate în modul 
inferioare unităţii. În figura 13 se observă că toate rădăcinile polinomului se află în interiorul 
cercului de rază 1, ceea ce validează condiţia de stabilitate a modelului. 
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Figura 13. Testarea stabilităţii VAR 
 
Pentru a evidenţia prezenţa/absenţa autocorelării erorilor am utilizat testele Residual 

Portmanteau Tests for Autocorrelations şi Residual Serial Correlation LM Tests. Aplicând 
acest test pentru laguri mai mari decât lagurile din modelul VAR, se confirmă absenţa 
autocorelării erorilor, probabilitatea asociată fiecărui lag fiind mai mare decât valorile critice 
de 5%.   

 
Concluzii  
              
• Există importante deficite pe piaţa forţei de muncă din România. În perioada 2005-

2008 aceste deficite au crescut. Cele mai relevante deficite sunt în domeniul administraţiei 
publice şi educaţiei.  

• Pe regiuni, cele mai importante deficite se înregistrează în Bucureşti-Ilfov (cea mai 
bogată) şi în Nord-Est (cea mai săracă). 

• Pe grupe ocupaţionale, cele mai mari deficite se înregistrează pentru specialişti în 
domeniul ştiinţei şi ocupaţiilor intelectuale. 

• Există, de asemenea, o tendinţă crescătoare pentru deficite de forţă de muncă la 
nivel regional. Cele mai importante deficite se înregistrează în regiunile: Nord-Est, Vest şi 
Bucureşti-Ilfov. 

• Pe regiuni şi profile ocupaţionale cele mai importante deficite se înregistrează 
pentru fermieri şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit în regiunea 
Bucureşti-Ilfov (ca urmare a efectului gravitaţional) şi în regiunea Sud-Est, respectiv pentru 
specialişti în ştiinţă şi activităţi intelectuale în regiunile Vest şi Bucureşti-Ilfov, pentru 
lucrători în activităţi de întreţinere în regiunea Nord-Est.  

• Realizarea curbei Beveridge pentru România indică anumite anomalii ale pieţei 
forţei de muncă, care se manifestă diferit pe intervalele 1991-2004, respectiv 2004-2009. 

• Dacă seriile de date privind rata locurilor de muncă vacante şi rata şomajului sunt 
ajustate sezonier se poate construi un model econometric VAR consistent pe baza căruia pot fi 
estimaţi parametrii curbei Beveridge pentru România. 
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Rezumat. O piaţă a forţei de muncă funcţională reprezintă un catalizator pentru 
starea de coeziune economică şi socială deoarece realizează conexiunile cu diferite pieţe ale 
bunurilor şi generează veniturile necesare pentru a susţine participarea indivizilor la pieţele 
bunurilor. Mai mult, piaţa forţei de muncă adună împreună indivizii punându-i în situaţii de 
colaborare. Din această perspectivă piaţa forţei de muncă are un potenţial uriaş în domeniul 
incluziunii sociale a indivizilor şi grupurilor sociale. Nu există dubii asupra faptului că 
existenţa unor rate ridicate ale şomajului generează fenomene de excluziune. Având în vedere 
aceste considerente autorii încearcă să identifice o stare optimală de funcţionare a pieţei 
muncii din România şi să realizeze o corelaţie cu gradul de coeziune economică şi socială. 
Pentru a identifica structura comportamentală specifică stării de coeziune autorii au realizat 
un sondaj naţional. Odată identificată această structură se poate determina contribuţia 
tipurilor comportamentale în privinţa pieţei forţei de muncă din România şi implicaţiile 
asupra stării de coeziune economică şi socială. Articolul nostru reprezintă o parte dintr-un 
studiu mai amplu intitulat „Diminuarea inegalităţilor – condiţie esenţială a coeziunii 
economice şi sociale. Calitatea integrării în Uniunea Europeană.” * 

 
Cuvinte-cheie: structură comportamentală; profilul regional al stării de coeziune 

economică şi socială; disparităţi ale pieţei forţei de muncă. 
 
Coduri JEL: J10, J17. 
Coduri REL: 12B, 12I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Contract de cercetare  91-050/2007, PN II, Parteneriate în domenii prioritare. 



România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Decalaje structurale şi regionale 35 

Cadrul teoretic al definirii tipurilor de comportament 
 
Interesul pentru studiul valorilor umane împărtăşite de diferitele grupuri sociale şi 

indivizi a crescut extrem de mult în ultima perioadă atât la nivel european, cât şi la nivel 
mondial existând numeroase anchete care abordează problematica valorilor şi a modului în 
care acestea structurează comportamente:  World/European Values Survey – WVS/EVS, 
European Social Survey – ESS,  International Social Survey Program – ISSP, European 
Quality of Life Survey – EQLS, New Democracy Barometer – NDB,   International 
Comparative Political Parties Project,  Eurobarometer,  Programme for International Student 
Assessment – PISA. 

Literatura de specialitate prezintă sistemul axiologic ca bază a atitudinilor 
comportamentale.  Parsons (1937) definea valorile drept mobilul ultim al acţiunilor indivizilor 
şi colectivităţilor ca elemente definitorii pentru viaţa socială. De aici calea către a identifica 
manifestări ale lor, atât prin comportamente, cât mai ales prin atitudini, acestea din urmă fiind 
expresia directă a valorilor. Pentru Rokeach (1968, 1973), valorile sunt asimilate atitudinilor. 
Acestea din urmă sunt însă mai elementare, valorile fiind pe fond mai profunde şi 
determinând atitudinile.  Kluckhohn pune accentul pe puterea de influenţă a valorilor asupra 
modului de selecţie mijloacelor şi scopurilor disponibile ale acţiunii.  

Atitudinile se referă mai degrabă la obiecte şi situaţii specifice, în timp ce valorile 
reprezintă orientări asociate unor clase mai generale de obiecte şi situaţii (Hofstede, 1980, 
Schwartz, 1999, Ester et al., 2006). Dincolo de diversitatea opiniilor specialiştilor asupra 
rolului pe care valorile îl au în definirea tipurilor de comportament, pot fi identificate patru 
modele majore ce reprezintă baza fundamentării metodologiei cantitative a studiului nostru:  

 
Teoria valorilor umane de bază 
Aspectul crucial care face distincţie între diferite tipuri de valori este reprezentat de 

tipologia motivaţională a ţelurilor pe care omenii le manifestă pe parcursul vieţii lor. 
Profesorul Shalom H. Schwartz, a definit un set de zece valori motivaţionale de bază ce derivă 
din trei cerinţe universale ale condiţiei umane:  

 nevoile indivizilor ca organisme biologice;  
 necesitatea de a coordona interacţiunii sociale; 
 nevoia grupurilor de a supravieţui şi de a trăi în bunăstare.  

Tabelul 1 redă cele 10 valori, fiecare dintre acestea fiind definite în termenii ţelului ei 
central. În paranteze sunt redaţi itemii specifici fiecărei valori de bază.  

 
Tabelul 1 

Cele zece valori motivaţionale – Shalom H. Schwartz 
Putere  Status social şi prestigiu, control sau dominaţie asupra oamenilor şi asupra 

resurselor (putere socială, autoritate, bunăstare, conservarea propriei imagini 
publice) 

Realizare  Succes personal obţinut prin demonstrarea competenţei în acord cu standardele 
sociale (om de succes, capabil, ambiţios, cu influenţă) 

Hedonism  Căutarea şi gratificarea propriei plăceri (plăcere, bucurie de viaţă, auto-indulgenţă) 
Stimulare  Emoţie, noutate, provocare a vieţii (a cuteza, o viaţă variată, o viaţă incitantă) 
Auto-direcţionare Gândire şi acţiune independentă, creaţie, explorare (creativitate, libertate, 

independent, curios, alegerea propriilor scopuri) 
Universalism Înţelegere, apreciere, toleranţă şi protejarea naturii şi a bunăstării tuturor oamenilor 

(vedere largă, înţelepciune, justiţie socială, egalitate, pace în lume, o lume 
frumoasă, unitate cu natura, protejarea mediului înconjurător) 

Bunăvoinţă  Conservarea şi întărirea bunăstării oamenilor cu care persoana este în contact 
personal frecvent (săritor, onest, iertător, loial, responsabil) 
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Tradiţie  Respect, angajament şi acceptare a obiceiurilor şi a ideilor de cultură tradiţională 
sau a ideilor religioase (umil, acceptă porţia lui de viaţă, devotat, respect faţă de 
tradiţie, moderat) 

Conformitate  Reţinere faţă de acţiuni, înclinaţii sau impulsuri care ar putea supăra sau răni pe 
alţii sau care ar putea viola normele sau aşteptările sociale (politicos, obedient, 
autodisciplină, respectarea părinţilor şi a vârstnicilor) 

Securitate  Siguranţa, armonia şi stabilitatea societăţii, a relaţiilor şi a propriei persoane 
(siguranţa familiei, siguranţa naţională, ordine socială, curăţenie, reciprocitatea 
favorurilor) 

 
Schwartz defineşte cele 10 valori drept universale şi exhaustive. Apoi observă că ele se 

grupează pe două axe polare, având la cele două extreme ceea ce psihosociologul israelian 
numeşte „orientări de valoare de ordin înalt”. Prima axă opune deschiderea la schimbare 
(explicând autodirecţionarea, stimularea şi o parte din hedonism) şi conservatorismul (care 
grupează tradiţionalismul, securitatea şi conformismul). Cea de-a doua axă contrastează auto-
realizarea (puterea, realizarea şi o parte din hedonism) cu preocuparea pentru ceilalţi 
(universalismul şi bunăvoinţa). Autorul explică şi dinamica relaţiei dintre cele 10 variabile. 
Spre exemplu, acţiunile determinate de valorile de bază au consecinţe de ordin psihologic, 
practic şi social şi pot intra în conflict sau pot fi congruente cu acţiunile prin care sunt 
exprimate altele din cele 10 valori. Totuşi, încercarea de exprimare a valorilor de realizare 
poate fi compatibilă, spre exemplu, cu încercarea de exprimare a valorilor de putere. 

 
Teoria marginalistă a repartiţiei timpului 
În abordarea propusă de Weber, decizia lucrătorului de a-şi spori, într-o măsură mai 

mare sau mai mică, efortul, în vederea creşterii corespunzătoare a venitului este modelată prin 
acţiunea unui complex atitudinal a cărui determinare originară etico-religioasă stă la baza 
cristalizării unui profil comportamental „modern” sau a unuia „tradiţionalist”. Comporta-
mentul economic tradiţionalist, care preferă unui câştig suplimentar munca mai puţină, 
reprezintă o frână în calea creşterii productivităţii muncii. O abordare mai pragmatică a unui 
asemenea tip de comportament economic este analiza de tip „cost-beneficiu”, realizată din 
perspectivă marginalistă. Astfel, dacă vom considera costul ca fiind timpul de muncă alocat de 
către salariat, acesta va avea corespondent un beneficiu reprezentat de salariul obţinut în acest 
timp. Pe de altă parte, timpul liber al salariatului poate fi considerat un beneficiu al cărui cost 
este salariul care ar fi putut fi obţinut prin folosirea acestui timp liber ca timp de muncă. Cei 
doi termeni ai raportului se află sub influenţa unor factori ce acţionează în direcţii opuse. 
Aceşti factori produc ceea ce în teoria marginalistă a repartiţiei timpului agentului economic 
se numesc: efectul de substituire şi efectul de venit.  

Creşterea salariului determină o creştere a costului orei de timp liber, determinând 
astfel individul, prin efectul de substituire, să muncească mai mult şi să consume mai puţin 
timp liber. Efectul de venit funcţionează în sens invers efectului de substituire, ceea ce, după o 
schemă explicativă mult simplificată, s-ar traduce astfel: creşterea salariului aduce individului 
mai multă bogăţie, noul statut determinându-l să ceară mai mult timp liber, care este 
considerat un bun superior şi al cărui consum devine necesar din momentul în care – după 
modelul piramidei trebuinţelor, al lui Maslow – consumul celorlalte bunuri inferioare a fost 
asigurat prin nivelul de bogăţie atins. Dacă efectul de substituire este dominant, creşterea 
salariului determină o amplificare a ofertei de forţă de muncă. Dacă, însă, efectul de venit este 
dominant, oferta de muncă se va afla într-o relaţie invers proporţională cu nivelul salariului. 

 
Teoria lui Geert Hofstede şi dimensiunile culturii 
Hofstede este interesat de studiul comparativ al culturilor, plasând în central acestora 

valorile. Primele sale studii au fost centrate pe valorilor angajaţilor IBM. Hofstede a observat 
că, indiferent de caracteristicile indivizilor analizaţi, unele pattern-uri valorice tind să se 
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reproducă similar în funcţie de naţionalitate. De aici ideea de a studia comparativ mai degrabă 
culturi decât indivizi. El identifică cinci orientări de valoare universale, care pot fi studiate în 
orice societate şi îşi propune să caracterizeze global fiecare ţară (pentru Hofstede, naţiunile 
sunt entităţi supreme, omogene din punct de vedere valoric) în funcţie de poziţionarea pe cele 
cinci dimensiuni identificate. Chestionarul aplicat angajaţilor IBM de către Hofstede a fost 
unul cu un număr mic de întrebări, 11 la număr. Răspunsurile au fost agregate în funcţie de 
naţionalitatea respondenţilor. Analiza factorială a indicilor rezultaţi i-a permis lui Hofstede să 
identifice iniţial patru dimensiuni valorice, iar mai apoi (2001) o a cincea, în jurul cărora 
cercetătorul olandez dezvoltă propria teorie a valorilor.  

Prima dimensiune valorică, Power Distance 12, constituie o măsură a reprezentărilor 
despre inegalitatea din societatea de origine a respondenţilor. Vorbim aici despre o 
dimensiune polară, ce are la extrema inferioară orientarea valorică spre egalitate, iar la cea 
superioară orientarea către inegalitate. Acele culturi cu o „distanţa faţă de putere” mică sunt 
caracterizate de nevoia unei legitimări continue a puterii. Este nevoie permanent de o discuţie 
continuă a bazelor morale şi/sau legale ale acţiunilor puterii. În astfel de societăţi, părinţii tind 
să trateze copii ca fiindu-le egali; bătrânii nu sunt consideraţi a priori superiori celor mai 
tineri; educaţia este centrată pe elev/student, nu pe profesor; organizaţiile sunt dezvoltate mai 
degrabă pe orizontală decât ierarhic; guvernarea se realizează democratic, nu autocratic; 
inegalitatea veniturilor este mai degrabă redusă; corupţia este un fenomen rar etc. 

A doua dimensiune identificată de Hofstede, Uncertainty avoidance, implică 
orientarea indivizilor către asumarea şi acceptarea riscurilor sau către evitarea lor. Se are în 
vedere însă  mai degrabă măsura în care incertitudinea constituie o sursă de presiune asupra 
vieţii de zi cu zi. Societăţile care înregistrează scoruri ridicate pe această dimensiune prezintă 
o toleranţă redusă la incertitudine, reacţionează mai emoţional, sunt normative. În contrast, în 
societăţi care acceptă incertitudinea ca parte a vieţi de zi cu zi, indivizii sunt mai toleranţi, mai 
permeabili la opinii diferite de ale lor, dezvoltă reguli formale  mai puţine şi mai flexibile.  

A treia dimensiune, Individualism versus Collectivism, opune orientarea centrată pe 
individ celei centrate pe colectivitate. În societăţile individualiste, fiecare este responsabil 
pentru propria sa bunăstare. În societăţile colectiviste, accentul cade pe integrarea în grup, pe 
definirea şi tratarea indivizilor în funcţie de grupul de apartenenţa, nu de propria 
individualitate, educaţia înseamnă a învăţa cum să faci lucruri (în contrast, în societăţile 
individualiste, scopul educaţiei este acela de a învăţa cum să înveţi, dezvoltând abilitatea de 
adaptare la o varietate mai mare de situaţii neprevăzute). 

Cea de patra dimensiune, Masculinity versus Feminity, implică orientarea valorică 
către egalitatea, respectiv inegalitatea de gen. În societăţile „masculine”, bărbaţii şi femeile 
îndeplinesc roluri diferite: în prezenţa pe piaţa muncii (bărbaţii deţin rolurile dominante, 
modelul cultural impunându-le să lucreze, în timp ce femeile pot avea o carieră, însă 
recunoaşterea social nu este condiţionată de acest lucru), în viaţa politică, în ceea ce priveşte 
educarea copiilor (taţii au în sarcină faptele, iar mamele – sentimentele, emoţiile).  

Ultima dimensiune valorică, cea de a cincea, Long Term versus Short Term 
Orientation, se centrează pe distincţia între a aştepta gratificaţii şi a proiecta acţiuni pe termen 
lung, respectiv pe termen scurt. Societăţile orientate pe termen scurt sunt centrate pe toleranţă 
şi respect, împărtăşesc valori şi atitudini care specifică o demarcaţie clară, normativă între 
bine şi rău, tradiţiile sunt sfinte, acţiunile sunt iniţiate neplanificat. La polul opus, în societăţile 
orientate pe termen lung, copiii trebuie să înveţe spiritul de economie, binele şi răul sunt 
definite în funcţie de circumstanţe. Tradiţiile sunt şi ele adaptabile.  

 
Teoria Ronald Inglehart privind schimbarea sistemelor valorice 
Ronald Inglehart  este cel care a propus  cea mai influentă teorie a schimbărilor 

valorice, teorie menită să explice  proliferarea orientărilor valorice către postmaterialism – 
văzută ca valoare centrală a postmodernităţii. Cele două asumpţii majore pe care Inglehart îşi 
bazează explicaţia,  asumpţii direct relaţionate de piramida trebuinţelor a lui Maslow sunt:  
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Ipoteza rarităţii, ipoteză ce stipulează faptul că preferinţele indivizilor reflectă mediul 
socioeconomic în care aceştia trăiesc. Cei care trăiesc în societăţi bogate vor fi mai puţin 
preocupaţi de satisfacerea trebuinţelor de nivel inferior, fiind direcţionaţi mai degrabă către 
autorealizare şi autoexprimare. Orientările lor valorice vor fi prin urmare de tip post-
materialist.  

Ipoteza socializării asumă faptul că orientările de valoare vor depinde pregnant de 
condiţiile de viaţă pe care indivizii le experimentează în perioada copilăriei şi adolescenţei. 
Astfel pot fi explicate diferenţele intergeneraţionale, determinate de nivelul de bunăstare 
experimentat în perioada preadultă. Inglehart (1971) avea să prognozeze o „revoluţie tăcută” a 
schimbării orientărilor de valoare dinspre materialism către postmaterialism. El era preocupat 
în principal de implicaţiile din sfera politică a schimbărilor valorice. Orientarea mai redusă 
către valori postmaterialiste în locul celor materialiste urma să se reflecte în suport mai ridicat 
pentru ideile de stânga, în participare politică mai redusă, interes mai mare pentru participarea 
civică, preocupări ecologiste etc. 

 
Analiza empirică 
Scopul cercetării 
Scopul cercetării a fost de a identifica structura tipurilor comportamentale ale 

populaţiei României. Pentru aceasta a fost utilizat un sondaj de opinie pe bază de chestionar, 
reprezentativ la nivel naţional.  

Metoda utilizată  
Pentru a colecta informaţiile necesare am utilizat un chestionar standardizat, care a fost 

completat pe baza unor interviuri realizate de agenţii de sondaj cu fiecare respondent în mod 
individual. Principalele dimensiuni ale pieţii muncii avute în vedere în acest sondaj de opinie 
sunt prezentate în tabelul de mai jos:   

 
Tabelul 2 

Caracteristicilor pieţei forţei de muncă şi variabilele socio-demografice urmărite  
în cercetarea întreprinsă 

 

Participare pe 
piaţa muncii 

Identificarea statutului ocupaţional al respondentului. 
Tipologia funcţiei ocupate de respondent. 
Nivelul de studii cerut pentru funcţia ocupată. 
Principalul sector de activitate al instituţiei unde lucrează respondentul. 
Exprimarea măsurii în care o serie de afirmaţii referitoare la locul de muncă li se potrivesc 
sau nu respondenţilor. 
Identificarea principalului motiv pentru care respondenţii au un loc de muncă la momentul 
realizării anchetei. 
Identificarea principalului motiv pentru care respondenţii NU au un loc de muncă la 
momentul realizării anchetei. 
Exprimarea dorinţei de a avea sau nu un loc de muncă. Motivarea acestei dorinţe. 
Numirea unor aspecte considerate a fi importante la locul de muncă de către respondenţii 
care nu au un loc de muncă în prezent. 
Valoarea salariului net pe care respondenţii consideră că îl merită ţinând cont de pregătirea 
lor profesională. 
Valoarea salariului net pe care respondenţii consideră că îl merită neţinând cont de 
pregătirea lor profesională. 
Rolul educaţiei  în influenţarea parcursului vieţii unei persoane. 

Variabile 
socio- 
demografice 

Sex. 
Vârsta în ani împliniţi a respondentului. 
Statut marital. 
Etnie. 
Domiciliul (urban/rural). 
Judeţul. 
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Ultima şcoală absolvită de respondent. 
Ultima şcoală absolvită de soţul/soţia/partenerul/partenera respondentului/ei. 
Statutul ocupaţional al respondentului. 
Statutul ocupaţional al soţului/soţiei/partenerului/partenerei respondentului/ei. 
Principalul aducător de venit în familie. 
Venitul net al familiei în luna precedentă. 

 
Sondajul de opinie a fost realizat pe un eşantion de peste 1000 de persoane, după 

verificarea şi validarea chestionarelor reţinându-se 1073 de înregistrări individuale, din toate 
regiunile de dezvoltare ale României. Prelucrarea chestionarelor confirmă ipotezele 
metodologice ale teoriei valorilor umane de bază. În acest articol am selectat întrebările care 
au relevanţă directă privind impactul pieţei forţei de muncă asupra stării de coeziune 
economică şi socială.  

Prima întrebare a chestionarului a încercat să evidenţieze elementele definitorii ale 
stilului de viaţă al românilor: „Cât de importante sunt următoarele lucruri din viaţa 
Dvs…”. Variantele de răspuns au fost: Familia, Locul de muncă, Relaţiile cu prietenii, Viaţa 
social-culturală a comunităţii în care locuiţi, Viaţa religioasă a comunităţii în care locuiţi, 
Viaţa politică a comunităţii în care locuiţi.   
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Figura 1. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea 1 

 
Astfel, s-a constatat că pentru români locul de muncă este al doilea element ca importanţă 

după familie (62% pentru alternativa foarte important, comparativ cu 94% în cazul opţiunii pentru 
familie. Dar este foarte interesant faptul că scorurile pentru foarte important şi destul de important 
plasează pe primul loc opţiunea „locul de muncă” faţă de opţiunea „familie”.  

Acest aspect semnalează o atitudine foarte favorabilă pentru muncă, respectiv un 
suport important pentru starea de coeziune economică şi socială.  

O întrebare importantă pentru scopul cercetării noastre este aceea legată de rolul 
bărbatului şi femeii în familie. Răspunsurile la această întrebare ar putea indica existenţa unor 
disparităţi de gen în privinţa atitudinii faţă de muncă.  

 
2. Specificaţi măsura în care sunteţi de acord sau nu cu fiecare dintre 

următoarele afirmaţii: O femeie ar trebui să fie pregătită să renunţe la locul de muncă 
pentru a-şi îngriji familia; Bărbaţii ar trebui să împartă treburile gospodăreşti cu femeia; 
Atunci când există o criză a locurilor de muncă pe piaţa muncii, bărbaţilor ar trebui să li se 
acorde prioritate în ocuparea unui loc de muncă; Soţul trebuie să fie principalul aducător de 
venit în familie; Femeile ar trebui să aibă un loc de muncă numai până la naşterea primului 
copil; O femeie care stă acasă şi îşi îngrijeşte familia este la fel de împlinită ca una care are 
un loc de muncă; Faptul că o femeia are serviciu are efecte negative asupra creşterii şi 
educării copiilor; În familie, mama este principala persoană responsabilă de creşterea şi 
îngrijirea copilului. 
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Figura 2. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea 2 

 
 S-a semnalat o diferenţă de gen privind participarea la piaţa forţei de muncă 

favorabilă bărbaţilor  (53%  cumulativ pentru total de acord şi oarecum de acord pentru 
alternativa d): bărbatul ar trebuie să fie principalul aducător de venituri în familie).  Totuşi, 
românii nu consideră că rolul femeii în familie ţine de munci casnice, în special de îngrijirea 
copiilor (numai 40% cumulativ pentru total de acord şi oarecum de acord). Mai trebuie 
menţionat faptul că distribuţia răspunsurilor este concordantă cu o stare atitudinală modernă în 
raport cu piaţa forţei de muncă.  

O parte foarte interesantă a chestionarul se referă la atitudinile indivizilor privind 
locurile de muncă. Aceasta a fost abordată printr-o întrebare mare care a fost divizată în patru 
părţi în etapa de prelucrare a chestionarelor.  

 
3. În ce măsură vi se potrivesc sau nu următoarele afirmaţii? a) Actualul loc de 

muncă reprezintă cel mai important lucru din viaţa mea; b) Muncesc mult, dar nu sacrific 
timpul meu liber pentru a-mi îndeplini responsabilităţile de serviciu; c) Locul de muncă actual 
este doar un loc unde vin, mă achit de responsabilităţi şi de unde plec acasă; d) Pentru mine 
este deosebit de important să plec după o zi de muncă având conştiinţa lucrului bine făcut.  

În prima parte a întrebării (figura 3)  s-a constatat o atitudine pozitivă faţă de locul de 
muncă (62%  cumulativ pentru foarte mult şi mult). Aceasta pare să releve o bună corelaţie cu 
întrebarea 1. Însă, autorii consideră că avem de-a face cu o supraevaluare a atitudinilor 
favorabile (83%  cumulativ pentru foarte mult şi mult pentru alternativa d - Pentru mine este 
deosebit de important să plec după o zi de muncă având conştiinţa lucrului bine făcut).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribuţia răspunsurilor la prima parte a variantelor disponibile pentru întrebarea 3.I 
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În partea a doua a acestei întrebări am testat atitudinile faţă de colectivul de muncă 
şi faţă de colegi: a) Succesul meu la locul de muncă se datorează şi colegilor cu care lucrez; 
b) Dacă un coleg de serviciu este nedreptăţit, intervin pentru a-l susţine; c) Consider că este 
bine să respecţi ierarhia la locul de muncă; d) Atunci când mi se trasează o sarcină o 
respect indiferent dacă sunt sau nu de acord cu ea. 

  
Figura 4. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea  3.II 

 
Românii par să aibă o relaţie excelentă cu colegii (peste 68% cumulativ pentru foarte 

bine şi bine pentru alternativele a) şi b)). Pe de altă parte românii consideră ce este foarte bine 
să respecţi ierarhia la locul de muncă (82% cumulativ pentru foarte mult şi mult) şi să 
respecţi sarcinile de serviciu indiferent dacă eşti de acord cu ele sau nu (79% cumulativ 
pentru foarte mult şi mult). Autorii consideră că avem de-a face cu o supraevaluare pozitivă a 
propriei imagini.   

În partea a treia a întrebării respondenţii relatează despre comportamentul lor la locul de 
muncă: a) Lucrez bine indiferent dacă sunt sau nu controlat de şeful meu ierarhic; b) Atunci 
când nu primesc de lucru, îmi ocup timpul cu activităţi ce privesc interesele mele personale; c) 
Se întâmplă să amân îndeplinirea unor sarcini de serviciu pentru a mă ocupa de unele interese 
personale; d) Colegii şi superiorii mei mă apreciază pentru că îmi fac bine treaba la locul de 
muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea 3.III 
 
Şi de această dată respondenţii supraestimează propriile imagini (84% cumulative 

pentru foarte mult şi mult la alternative a): Lucrez bine indiferent dacă sunt sau nu controlat 
de şeful meu ierarhic). Desigur respondenţii nu se ocupă cu activităţi care au legătură cu 
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interese personale  (59%  cumulative pentru în mică măsură şi foarte puţin) şi nu amână 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru a-şi rezolva probleme personale (78% cumulativ 
pentru în mică măsură şi foarte puţin).  În mode sincer, autorii consideră că respondenţii 
exagerează cu răspunsurile lor foarte bune.  

În ultima parte a întrebării nr. 3 am testat atitudinea respondenţilor faţă de poziţia 
ocupată la locul de muncă şi comportamentul corespunzător acesteia: a) Îmi place să depun 
eforturi pentru a obţine performanţe în îndeplinirea responsabilităţilor, chiar dacă aceasta 
îmi afectează timpul meu liber. b) Colegii şi superiorii îmi cer sfaturi atunci când întâmpină 
dificultăţi la locul de muncă; c) Sunt preocupat mai mult de succesul personal decât de 
succesul întregii echipe din care fac parte la locul de muncă; d) Mă ofer să-mi ajut colegii 
atunci când observ că aceştia au nevoie de ajutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea 3.IV 
 
De această imaginea idilică despre sine devine hiperbolică: circa 79% dintre 

respondenţi sunt dispuşi să depună eforturi pentru a obţine performanţe în îndeplinirea 
responsabilităţilor, chiar dacă aceasta le afectează timpul liber şi 85% dintre ei sunt gata 
să-şi ajute colegii atunci când observ că aceştia au nevoie de ajutor. Autorii consideră că 
românii se supraevaluează. Ei au o foarte bună percepţie despre rolul lor la locul de muncă. 
Dar, în realitate, mediul de la locul de muncă nu-i chiar aşa de bun pe cât îl descriu 
respondenţii.  

Având în vedere foarte buna imagine pe care respondenţii o au despre ei înşişi este 
normal ca aspiraţiile acestora să se îndrepte către salarii mari, fie luând în considerare nivelul 
de pregătire profesională  (figura 7), fie făcând abstracţie de acest nivel  (figura 8).  

    

 
Figura 7. Structura salariilor dezirabile ţinând cont de nivelul de pregătire profesională 
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4. Care este salariul net (în mână) pe care dvs. îl doriţi având în vedere nivlelul de 
pregătire profesională, fie că aveţi un loc de muncă sau nu în acest moment? 

Majoritatea respondenţilor  (44.3%) îşi doresc un salariu peste nivelul mediu, dar un 
nivel comparativ  (43,9%) par să fie mulţumiţi cu un salariu între nivelul minim şi cel mediu.  

Dar se relevă o structură diferită a răspunsurilor atunci când respondenţii nu ţin cont de 
nivelul de pregătire profesională.  

 
5. Care este salariul net (în mână) pe care îl doriţi, fără să ţineţi cont de nivelul 

de pregătire salarială? 
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Figura 8. Structura salariilor dezirabile fără a ţine cont de nivelul de pregătire profesională 

 
De această dată 56,2% dintre respondenţi doresc un salariu peste nivelul mediu şi 

numai 32,9% dintre ei se mulţumesc cu un salariu situat între nivelul minim şi cel mediu.  
 
 
Concluzii 
• Românii par să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă, însă există o 

diferenţiere de gen favorabilă bărbaţilor în atitudinile privind participarea la piaţa forţei de 
muncă;  

• Respondenţii au percepţii prea bune despre rolul lor la locul de muncă;  
• Autorii consideră că această imagine foarte pozitivă a respondenţilor nu este 

concordantă cu mediul real de muncă şi cu atât mai mult cu nivelul de calitate a bunurilor 
realizate în România;  

• În general, pretenţiile salariale ale românilor par să fie exagerate indiferent dacă se 
ţine cont de nivelul de pregătire profesională sau nu;  

• În aceste circumstanţe, piaţa forţei de muncă din România eşuează în a oferi un 
suport adecvat pentru coeziunea economică şi socială.  
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Rezumat. Zonele rurale din România se află într-un proces de transformare ca 
urmare a aplicării programelor postaderare, dar şi ca rezultat al schimbărilor în 
comportamentul populaţiei rurale în procesul de integrare europeană. Cerinţele dezvoltării 
rurale se referă la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre 
România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene. Absorbţia fondurilor destinate 
dezvoltării rurale constituie o soluţie viabilă pentru atingerea acestui obiectiv. Totuşi în 
perioada 2007-2010 rata de absorbţie a acestor fonduri a fost mai redusă faţă de restul 
ţărilor UE. Lucrarea cuprinde o analiză a factorilor economici, sociali şi educaţionali care 
influenţează capacitatea populaţiei rurale de a absorbi fonduri europene. Principalele 
rezultate ale cercetării se bazează pe estimarea corelaţiei dintre distribuţia proiectelor 
selectate/finanţate în perioada 2007-2009 şi caracteristicile mediului rural, pe regiuni de 
dezvoltare în România. Distribuţia proiectelor selectate la nivel regional NUTS3 arată că 
regiunile mai sărace cu nivel ridicat al populaţiei ocupate în agricultură nu deţin un avantaj 
în accesarea fondurilor de dezvoltare. Cea mai importantă determinantă a capacitaţii de 
absorbţie este dimensiunea suprefeţei agricole disponibile, în timp ce variabila populaţie 
ocupată în agricultură are mai degrabă o influenţă negativă. 
  

Cuvinte-cheie: dezvoltare rurală; dezvoltare regională; sprijin financiar; capacitate de 
absorbţie. 
 

Coduri JEL: R12, R58, O13. 
Coduri REL: 16F, 16H, 15B. 
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 1. Introducere 
 

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a determinat transformări 
majore ale economiei şi societăţii prin accelerarea trecerii la economia de piaţă funcţională, 
deschiderea către mediul internaţional prin liberalizarea treptată a circulaţiei a mărfurilor, 
persoanelor, capitalului şi serviciilor, prin dezvoltarea afacerilor într-un cadru legal şi 
instituţional mai apropiat de cel european etc. O contribuţie semnificativă la aceste schimbări 
au avut programele de preaderare şi apoi programele postaderare susţinute din fonduri 
europene şi din surse publice naţionale.  

Uniunea Europeană a stabilit linii strategice unitare pentru toate statele membre ţinând 
seama însă de decalajele structurale şi economice dintre vechile state membre (UE-15) şi noile 
state membre (UE-10 + România şi Bulgaria) care parcurg o perioadă de tranziţie în drumul 
către integrarea completă în structurile comunitare.  
 România a beneficiat de importante sume pentru investiţii în agricultură şi zonele 
rurale, provenite de la Comunitate prin intermediul instrumentelor financiare care au asigurat 
alocări bugetare nerambursabile. Cu prioritate, Programul Special de Preaderare pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) a stabilit contribuţii financiare nerambursabile 
României de 1146,7 milioane de euro pentru perioada 2000-2006, la care s-a adăugat 
contribuţia naţională de la buget şi contribuţia privată a beneficiarilor.  

După aderarea României la Uniunea Europeană în agricultură se aplică mecanismele 
Politicii Agricole Comune, care se îmbină cu un mix de politici necesare pentru adaptarea 
structurală la exigenţele comunitare, ţinându-se seama de particularităţile naţionale. Dar 
agricultura românească a rămas departe de obiectivele UE în ceea ce priveşte competitivitatea 
prin costuri, funcţionarea filierelor şi dezvoltarea serviciilor în zonele rurale (Zahiu, 2006, 
pp.186-198).  
 Politica Agricolă Comună se sprijină pe cei doi piloni: pilonul 1, care vizează măsurile 
de piaţă prin care se urmăreşte asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi siguranţa 
alimentelor, reglarea raporturilor cerere-ofertă, creşterea şi stabilitatea veniturilor 
agricultorilor; pilonul 2, care cuprinde măsuri privind restructurarea şi modernizarea 
agriculturii şi a sectorului agroalimentar în conexiune cu dezvoltarea economică a zonelor 
rurale, gestiunea durabilă a resurselor naturale, coeziunea economică şi socială şi bunăstarea 
locuitorilor rurali.   

Noua reformă PAC, care se va aplica după 2013, va schimba mecanismele actuale, 
prin orientarea cheltuielilor bugetare spre dezvoltarea rurală, urmărindu-se astfel creşterea 
investiţiilor în activităţi economice alternative. Proiectele vor avea obiective care privesc 
interesele economice complexe ale comunităţilor rurale, urmărindu-se crearea capacităţilor de 
procesare şi a formelor de asociere în vederea comercializării comune a produselor 
agroalimentare. În ipoteza orientării fondurilor comunitare de la pilonul 1 către pilonul 2, 
alocaţiile pentru agricultura României ar trebui să se ridice la nivelul altor state membre UE 
(Zahiu, 2010, pp.15-18).  

Aplicarea cerinţelor PAC în România se realizează de către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile sale teritoriale, iar gestionarea fondurilor pentru 
susţinerea agriculturii se realizează prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în 
Agricultură (APIA) şi Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Ruală şi Pescuit (APDRP). 
Finanţarea prin FEADR vizează atât dezvoltarea rurală, cât şi măsurile de protecţie a 
mediului.   

 
 2. Măsuri postaderare de susţinere a dezvoltării zonelor rurale  
  
 Dezvoltarea mediului rural este obiectivul general al  Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR, 2009), dar aceasta este vizată în mod explicit şi prin măsurile de 
piaţă privind agricultura şi de alte măsuri prevăzute în programe operaţionale postaderare 
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lansate pentru perioada 2007-2013. Mediul rural se transformă nu numai datorită programelor 
postaderare, ci şi datorită modificării comportamentului populaţiei rurale în noul context. 
Pătrunderea treptată a modelului de consum urban, creşterea nivelului aspiraţiilor populaţiei 
rurale, migraţia internaţională a forţei de muncă etc. sunt factori ce au efecte asupra mediului 
rural alături de impactul măsurilor programate. 

Criza economică care a produs efecte negative vizibile în România în anii 2009-2010 
este un factor care reduce capacitatea de cofinanţare din surse publice şi private a programelor 
europene, ca urmare a scăderii veniturilor statului şi agenţilor economici. De asemenea, 
reduce capacitatea de absorbţie a fondurilor disponibile în activităţi orientate către piaţă, 
având în vedere reducerea cererii interne şi externe la majoritatea produselor şi incertitudinea 
privind durata crizei. Astfel, criza distorsionează rezultatele aşteptate datorită caracterului său 
complex şi a influenţelor externe. 

Până în 2010, programele susţinute prin fonduri europene nerambursabile au parcurs 
paşi importanţi în construcţia instituţională, lansarea măsurilor către beneficiarii potenţiali, 
selecţia cererilor de finanţare depuse, contractarea parţială a acestora şi efectuarea de plăţi. 
Totuşi, există semnificative rămâneri în urmă în atragerea fondurilor comunitare pentru 
investiţii în agricultură şi mediul rural. 

Prima măsură lansată din cadrul PNDR în anul 2007 a fost 211 – Sprijin pentru zona 
montană defavorizată în anul 2007, iar următoarele au fost lansate în martie 2008. Astfel, la 
sfârşitul anului 2009, în majoritatea covârşitoare a cazurilor se poate vorbi doar despre 
realizarea unor faze de alocare a fondurilor şi nu despre efecte sau impact ale acestora. Totuşi, 
comportamentul beneficiarilor potenţiali ai fondurilor se poate evidenţia prin distribuţia 
numărului de cereri depuse pe măsuri şi proporţia în care acestea sunt eligibile. Un număr 
mare de beneficiari semnifică un grad ridicat de antrenare a populaţiei rurale la aceste 
programe şi disponibilitatea lor de a absorbi fondurile alocate.  

În perioada 2008-2009 atractivitatea cea mai mare a avut-o măsura 322 – Renovarea şi 
dezvoltarea satelor. Numărul deosebit de mare de cereri indică nevoia acută de modernizare a 
satelor, dar şi caracteristicile solicitanţilor, reprezentaţi de primării, care sunt beneficiari mai 
informaţi, cu iniţiativă şi motivaţie, dar şi cu o capacitate mai ridicată de a înţelege rigorile 
mecanismelor de finanţare, comparativ cu alte persoane fizice sau juridice. Restul măsurilor 
din cadrul PNDR, care fac apel la spiritul întreprinzător, iniţiativă în activităţi nonagricole, 
capacitatea de cooperare în cadrul grupurilor profesionale sau locale sunt mai puţin solicitate, 
iar valoarea contractelor încheiate până în octombrie 2009 raportată la suma totală alocată 
pentru perioada 2007-2013 este sub 10%. 

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României, Axa 1 „Îmbunătăţirea 
competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” beneficiază de cel mai important sprijin 
nerambursabil de la Uniunea Europeană. Din cele 7,5 miliarde euro alocate de Uniunea 
Europeană României până în 2013 pentru dezvoltare rurală, 45% (3,25 miliarde euro) sunt 
prevăzute a finanţa creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier. Sprijinul FEADR 
nerambursabil aferent acestei axe este de 80% din sprijinul public şi în prezent în România 
vizează măsurile (care au fost deja lansate): 112 – Instalarea tinerilor fermieri;  121 – 
Modernizarea exploataţiilor agricole; 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 
şi forestiere; 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă; 142 – Înfiinţarea 
grupurilor de producători şi 143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 
agricultori.  

Măsurile din cadrul Axei 2 finanţate prin intermediul APIA ce sprijină zonele 
defavorizate sau susţin plăţile de agromediu prezintă un nivel de accesare mult mai ridicat faţă 
de măsurile prezentate mai sus. În perioada 2007-2009 în cadrul Axei 2 au fost alocate resurse 
financiare pentru măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole. Sursele de finanţare 
sunt Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi  bugetul naţional. 

Măsurile Axei 3 din PNDR urmăresc atragerea resurselor existente sub forma 
resurselor naturale în baza cărora se pot dezvolta întreprinderile în mediul rural, dar sunt 
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cuprinse şi măsuri de încurajare a iniţiativelor de mediu în vederea completării măsurilor din 
cadrul fermei şi pentru a furniza oportunităţi alternative de angajare pentru populaţia din 
mediul rural. Această axă a PNDR a fost dezvoltată în principal din dorinţa de: ameliorare a 
stării de sărăcie a populaţiei ocupate în agricultură; consolidare a organizării activităţii 
economice din mediul rural pe principiile unei economii moderne (de piaţă); depăşire a 
ineficienţei inerente dintr-un sistem de agricultură de subzistenţă specific economiei naturale; 
dezvoltare a iniţiativei antreprenoriale şi creştere a competitivităţii economice din mediul 
rural; dezvoltare a infrastructurii din mediul rural prin construcţia tuturor tipurilor reţele de 
infrastructură, nu doar a celor strict indispensabile în procesele agricole (cum ar fi drumurile 
sau sistemele de irigaţie), permiţând astfel o mai bună conexare cu întregul sistem economic.  

Programul LEADER (Axa 4) reprezintă o componentă deosebit de importantă a 
„Programului Naţional de Dezvoltare Rurală”, întrucât îşi propune să creeze baza conceperii 
şi derulării strategiilor şi proiectelor de dezvoltare rurală durabilă. România implementează 
programul LEADER în orizontul de timp 2007-2013. Pentru pregătirea implementării 
programului LEADER au fost preselectate 120 de subregiuni din 37 de judeţe, reprezentanţii 
acestora fiind instruiţi pentru construcţia de parteneriate, analiza diagnostic, strategia de 
dezvoltare locală, planul de acţiune al teritoriului etc. 

Pentru aprecierea unor schimbări de structură la nivelul economiei României trebuie să 
aşteptăm până când proiectele ating o masă critică în valoarea activităţilor specifice la nivel 
naţional şi se obţin rezultate în urma implementării lor. În momentul de faţă, volumul 
proiectelor selectate, care şi-au demonstrat deja eligibilitatea şi fezabilitatea,  este un bun 
indicator de apreciere a progresului realizat în direcţia îmbunătăţirii calităţii vieţii în mediul 
rural. Evoluţia gradului de absorbţie este, de asemenea, un excelent indicator de apreciere a 
potenţialului de dezvoltare a comunităţilor rurale, pe regiuni de dezvoltare. Analiza noastră pe 
mai departe se va desfăşura în această direcţie. 
 

3. Factori principali ce determină capacitatea de absorbţie a fondurilor destinate  
dezvoltării zonelor rurale  

 
Cerinţele de dezvoltare rurală vizează reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de 

dezvoltare economică şi socială ale României faţă de celelalte ţări membre ale Uniunii 
Europene. Absorbţia fondurilor europene pentru dezvoltare rurală constituie o soluţie viabilă 
pentru realizarea acestor obiective. Capacitatea de absorbţie a acestor fonduri depinde însă în 
principal de dotarea cu resurse naturale şi umane, de nivelul de dezvoltare economică atins 
până în prezent, de capacitatea şi disponibilitatea populaţiei de a se angaja în activităţi 
orientate către piaţă şi de capacitatea instituţiilor statului implicate de a susţine în mod activ 
acest proces.  

Având în vedere că în România datele disponibile privind alocarea fondurilor pentru 
dezvoltare cuprind practic trei ani (2008-2010), nu dispunem de serii de timp pentru a 
evidenţia importanţa diferenţiată a factorilor de influenţă ai capacităţii de absorbţie. De aceea 
am considerat relevantă analiza în plan regional a acestor factori, care sunt inegali distribuiţi 
în teritoriu. Cele mai recente date disponibile pentru analiza regională sunt pentru anul 2007. 
Aceste date sunt relevante, întrucât indică situaţia existentă în anul aderării României la UE şi 
explică în mare măsură gradul de implementare a programelor de dezvoltare până în prezent. 
 
 3.1. Resursele umane 
 
 Ocuparea şi şomajul  
 Dimensiunea, structura şi calitatea resurselor umane în ansamblul lor în România, deci 
şi cele specifice mediului rural, se înscriu şi în termenii strategiei Europa 2020. Obiectivele 
strategice vizează ocuparea şi educaţia ca elemente esenţiale ale transformărilor necesare 
dezvoltării durabile. Atunci când apreciem capacitatea de absorbţie a fondurilor europene dată 
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de resursele umane, trebuie să considerăm următoarele repere strategice: 74% din populaţia 
din grupa de vârstă 20-64 ani ar trebui să aibă loc de muncă; rata abandonului şcolar ar trebui 
să se situeze, pe total, sub 10%, iar cel puţin 40% din generaţia tânără ar trebui să aibă studii 
superioare.  

Pentru economia României, problema deprecierii capacităţii de competitivitate 
tehnologică după prăbuşirea structurală şi cantitativă a sectoarelor industrial şi agricol din anii 
1990 apare ca o problemă specifică în strategia menţionată. Absorbţia fondurilor europene, 
alături de efortul naţional ar trebui să conducă la ameliorarea acestei situaţii şi să se finalizeze 
prin creşterea capacităţii competitive pe piaţa muncii. Asigurarea finanţării necesare 
reprezintă primul pas strategic. Alte obiective, în lipsă, rămân la nivelul declaraţiilor politice 
la nivel de demagogie fără efecte în realitatea economică şi socială. 

Pentru creşterea capacităţii resurselor umane de a contribui la amplificarea caracterului 
funcţional, prin măsuri post aderare, în perioada 2007-2013 au fost instituite la nivel european 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (ERDF) şi  Fondul Social European (ESF) în 
valoare totală de aproximativ 310 miliarde euro (30% din bugetul UE).  

Resursele umane din sectorul rural, dimensiunea şi calitatea acestora se înscriu în 
cerinţele Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 şi a Programului 
Operaţional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Complementa-
ritatea PNDR şi POSDRU include activităţile referitoare la dezvoltarea resurselor umane. Există 
complementaritate şi cu Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS de Mediu) prin 
activităţile din cadrul axei prioritare 1 (AP1) “Educaţie şi formare profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării  societăţii bazate pe cunoaştere”, respectiv prin programul de 
educaţie pentru mediu. 

Populaţia României este în continuă scădere fenomen ce se manifestă în majoritatea 
statelor membre ale Uniunii Europene. Începând cu 1990 segmentul populaţiei în vârsta de 
până la 14 ani a scăzut ca pondere concomitent cu expansiunea ponderii segmentului de vârstă 
de peste 65 de ani. Procesul de îmbătrânire a populaţiei exercită o influenţă negativă asupra 
întregii economii, pe măsură ce numărul populaţiei inactive dezechilibrează şi mai mult, în 
sensul împovărării, sistemul asigurărilor sociale.  

Există de asemenea un flux de emigrare a populaţiei înspre economiile dezvoltate, în 
mod accentuat către economiile ţărilor membre UE, mai ales după anul 2007, an atipic în 
cadrul trendului analizat, fiind singurul cu sold pozitiv în favoarea imigraţiei, explicabil prin 
creşterea gradului de atractivitate într-o ţară membră a UE.  

Valorile declarate statistic (înregistrate prin schimbarea legală a tuturor actelor de 
domiciliu) sunt considerate irelevante, valori anuale declarate de la câteva sute de indivizi la 
câteva mii nu reflectă declaraţiilor oficialilor guvernamentali de la Bucureşti, care apreciază 
forţa de muncă aflată acum în străinătate între 2,4 şi 3,7 milioane de persoane. De ce ne oprim 
totuşi asupra acestui aspect? Deoarece, în cazul reîntoarcerii în ţară, aceste persoane pot creşte 
substanţial capacitatea de absorbţie a fondurilor europene chiar şi în domeniul agricol. Putem 
asista la adevărate procese de engineering şi consulting cu cost zero pentru economia 
României. Compatibilizarea funcţională cu impact în dezvoltare şi creştere a competitivităţii 
au fost cunoscute în acelaşi fel de către Grecia şi Spania în anii declarării intenţiei formării 
UE, anii 1950-1970. 

Obiectivele specifice pentru 2007-2013 vizează crearea şi menţinerea locurilor de 
muncă în spaţiul rural, crearea de servicii pentru populaţia rurală, ceea ce va conduce la 
creşterea posibilităţii alocării de timp într-o mai mare măsură pentru educaţie, creşterea 
competenţei şi adaptabilităţii la noile activităţi din agricultură. Nu în ultimul rând asemenea 
schimbări în spaţiul rural vor fi însoţite  de sporirea veniturilor locuitorilor respectiv a calităţii 
vieţii lor. 

Numărul de persoane active ocupate în mediul rural s-a redus semnificativ în 2004-
2008 faţă de perioada 2002-2004, datorită în primul rând reducerii populaţiei ocupate în 
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agricultură. Acest proces poate fi explicat prin două cauze fundamentale: creşterea migraţiei 
rural-urban a populaţiei active şi creşterea migraţiei externe a forţei de muncă.  

Se observă o reducere mai puternică a numărului de persoane ocupate în mediul rural 
decât în cel urban. Un fenomen atipic se observă în anul 2008, când creşterea numărului de 
persoane ocupate pe total şi în mediul urban (+16 mii persoane şi, respectiv, +29 mii 
persoane) este însoţită de reducerea numărului de persoane ocupate în mediul rural (-13 mii 
persoane), ceea ce demonstrează  caracterul nesustenabil al dezvoltării economice în mediul 
rural. Chiar dacă putem spune că, gradual, agricultura şi-a pierdut eticheta de tampon 
ocupaţional, atribuită în perioada 1990-2000 (perioadă în care această ramură absorbea 
surplusul de forţă de muncă rezultat din restructurarea celorlalte ramuri ale economiei 
naţionale). Totuşi în contextul crizei devenită vizibilă în Româna în 2009, trendul de reducere 
a ocupării în agricultură a fost întrerupt. Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, în 2010 rata ocupării a avut o uşoară creştere mai ales în trei regiuni de dezvoltare 
(Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi Nord-Est), unde dimensiunea sectorului agricol este 
mare, precum şi în Bucureşti, unde sectorul serviciilor absoarbe forţă de muncă. 

Ratele de activitate şi de ocupare au fost mai mari în mediul rural, comparativ cu 
mediul urban, în perioada 2004-2009 (tabelul 1). Se observă o creştere a ratelor de ocupare în 
perioada 2005-2008, îndeosebi ca urmare a creşterii economice puternice, cu o medie anuală 
de 6,5% în aceeaşi perioadă.  

 
Tabelul 1 

Rata de ocupare, pe medii, 2004-2009 
                                                                                                                            –  % – 

Anii Media naţională Urban Rural 
2004 57,9 55,9 60,6 
2005 57,7 55,0 61,6 
2006 58,8 57,2 61,1 
2007 58,8 56,8 61,5 
2008 59,0 57,5 61,2 
2009 58,6 57,1 60,7 

Sursa: Anuarul Statistic al României, Serii de timp 1990-2009, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2010. 
 
Evoluţia ratei şomajului BIM evidenţiază reducerea şomajului până în 2008, atât pe 

total economie cât şi în mediul rural (tabelul 2). Această evoluţie poate fi explicată prin 
puternicul fenomen de migraţie externă, dar şi prin creşterea economică accentuată. Însă, 
impactul negativ al crizei economice a determinat creşterea şomajului. Cei mai vulnerabili 
sunt tinerii (tabelul 3). 

 
Tabelul 2 

Rata şomajului BIM, pe medii, 2004-2009 
                                                                                                                             – %  – 

Anii Media naţională Urban Rural 
2004 8,0 9,5 6,2 
2005 7,2 8,8 5,2 
2006 7,3 8,6 5,6 
2007 6,4 7,7 4,9 
2008 5,8 6,8 4,6 
2009 6,9 8,1 5,4 

Sursa: Anuarul Statistic al României, Serii de timp 1990-2009, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2010. 
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Tabelul 3 
Ponderea populaţiei ocupate şi a şomerilor în total populaţie, pe grupe de vârstă, în anul 2008 

 

Ponderea persoanelor ocupate (%) Ponderea şomerilor BIM (%) Grupe de vârstă 
(ani) Urban Rural Urban Rural 
15-24 19,1 32,0 5,8 5,5 
25-34 76,3 68,5 5,0 3,6 
35-44 80,5 77,0 4,4 3,1 
45-54 69,3 73,4 3,7 2,5 
55-64 31,8 57,4 1,2 1,0 

peste 65 1,8 25,7 - - 
Sursa: Anuarul statistic al României 2009, p.126. 

 
Educaţia 
Obiectivul general al POSDRU se referă şi la resursele umane din mediul rural, 

referindu-se la „dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea şi 
învăţarea pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru 
participarea pe o piaţă modernă, flexibilă şi inclusivă”. 

Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare promovarea calităţii sistemului de 
învăţământ, a culturii antreprenoriale, a inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, dar 
apte de muncă, facilitarea accesului la educaţie. 

Analiza resurselor de muncă şi a nivelului de educaţie conduce la concluzia 
persistenţei ratelor scăzute de participare la educaţie şi formare profesională, la nivelul tuturor 
grupelor de vârstă, îndeosebi în mediul rural, precum şi incapacitatea structurilor de educaţie 
şi ocupare de a se adapta rapid la nevoile în continuă modificare a pieţei muncii, infrastructura 
pentru educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă inadecvată cu mediul rural. Cultura 
în care un tânăr din mediul rural va continua activitatea tot în acest mediu, de cele mai multe 
ori într-o fermă de subzistenţă, este la rândul său un factor extrem de puternic 

Participarea la formarea permanentă poate fi considerat ca un indice de creştere a 
capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale. România înregistrează o rată foarte scăzută de 
participare la educaţie şi formare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25–64 ani, cu o 
pondere ce variază între 1 şi 2%.  

Deşi populaţia din mediul rural are un nivel de educaţie mai scăzut, sunt totuşi două 
aspecte care conduc la situaţii similare cu cele din mediul urban şi anume tendinţa 
demografică descendentă şi tendinţele de creştere a capacităţii de şcolarizare în învăţământul 
profesional şi tehnic în mediul rural. Din estimările demografice, în perioada 2005-2013 se va 
înregistra o scădere de aproximativ 20% a populaţiei şcolare.  Singurul fenomen care poate 
balansa efectele negative de aici o reprezintă tendinţa de creştere a ratei de participare la toate 
nivelurile de şcolarizare.  

 
Capitalul social 
Dimensiunea socială a dezvoltării durabile se referă la capacitatea societăţii de a 

menţine mijloacele necesare pentru crearea şi reproducerea avuţiei. Această capacitate este 
condiţionată de un nivel ridicat de integrare socială şi coeziune, atitudinea oamenilor fiind 
decisivă pentru capacitatea lor de a participa la o acţiune colectivă. 

Conceptul de capital social evidenţiază faptul că societatea este mai mult decât o sumă 
de indivizi (Westlund, 2006). Ea manifestă un anumit grad de identificare cu forme guvernare, 
de exprimare culturală şi de comportament social, fără de care este imposibilă existenţa unei 
anumite ordini sociale şi economice. Dacă acest capital social este la nivel redus, rezultă un 
eşec ce face imposibilă creşterea economică, protecţia mediului sau bunăstarea populaţiei. 

În ultima perioadă participarea activă la grupuri comunitare s-a redus, iar cei care 
totuşi participă nu fac parte din organizaţii care joacă un rol în crearea şi menţinerea 
capitalului social. Unul dintre factorii care au contribuit la această situaţie este televiziunea, la 
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care se adaugă schimbarea rolului femeii în societate, mobilitatea persoanelor, reducerea 
capacităţii persoanelor ocupate de a se întâlni cu alte persoane, dar şi noi valori şi 
comportamente legate de angajamentul civic (Putnam, 2000). 

Caracteristici ale capitalului social în România pot fi puse în evidenţă cu ajutorul unor 
studii/anchete(1) ce conţin întrebări/indicatori privind capitalul social. Folosind aceste 
informaţii se pot identifica aspecte de comportament social în anul 2007. Aceste caracteristici 
au puternice rădăcini culturale şi se modifică substanţial doar pe termen lung, astfel că le 
considerăm valabile şi pentru următoarea perioadă.  

• Participare şi angajament social 
În România există un grad redus de implicare socială activă. Într-o proporţie de 90-95% 

persoanele nu sunt membre într-o asociaţie(1) Cele mai frecvente situaţii de implicare apar 
în cazul membrilor asociaţiilor de locatari, organizaţiilor de sindicat, al organizaţiilor 
religioase şi al organizaţiilor sportive, artistice şi ecologice. Principalele motive ale 
neimplicării sunt:  timpul insuficient, problema nu interesează, nu au fost solicitări, 
activitatea nu aduce beneficii etc. Participarea la viaţa asociaţiilor depinde de vârstă, rata 
cea mai ridicată fiind la grupa 15-24 ani. (2) 

Implicarea civică este redusă. Românii cunosc destul de puţin cu privire la activităţile 
instituţiilor administraţiei publice. Instituţiile locale sunt cele mai cunoscute, iar în opinia 
respondenţilor la anchete, acestea le reprezintă cel mai bine interesele.(1) Deşi există interes 
mare şi foarte mare (41% dintre respondenţi) pentru proiectele primăriei / consiliului local, 
implicarea efectivă a cetăţenilor este scăzută. În ce priveşte relaţiile cu alte tipuri de 
organizaţii, acestea au fost de asemenea reduse. Circa 4-8% dintre respondenţi au avut 
contacte cu oameni politici, partide, ONG-uri etc.(1) 

În mediul rural, numai 18% dintre respondenţi au lucrat împreună cu alţi oameni din 
sat pentru a face ceva în beneficiul comunităţii, voluntar sau obligatoriu (curăţirea şanţurilor, 
pietruire, reparaţii etc.). Proporţia participării la grupuri sau asociaţii este scăzută, similară cu 
media naţională. O pondere ceva mai ridicată (10-15%) o are participarea la asociaţii agricole, 
comitetul de părinţi la şcoală, consiliul şi comitetul parohial şi asociaţiile sportive şi artistice. 

În anul 2007, cca 87,6% dintre respondenţi(3) nu aveau intenţia să dezvolte o 
exploataţie agricolă sau să pornească o afacere proprie în următorii doi ani. De asemenea, 
circa 78% dintre respondenţi nu erau interesaţi de accesarea fondurilor europene. 

Criza pare să fi afectat mai mult de jumătate din populaţie (57%), conform aprecierii 
respondenţilor.(4) Problema poate fi însă privită şi în sens invers. Dacă după un an de criză 
circa 43% din populaţie nu este afectată de criză, înseamnă că numărul persoanelor 
neimplicate în activităţi economice orientate către piaţă este semnificativ. 

• Responsabilitate socială 
Percepţia populaţiei este că statul poartă responsabilitatea pentru principalele 

problemele economice şi sociale ale indivizilor: 89,2% consideră că statul trebuie să asigure 
locuri de muncă, 56,6% apreciază că statul trebuie să creeze întreprinderi de stat; 29,6% 
consideră că statul ar trebui să sprijine sectorul privat; 90,7% consideră utilă existenţa unei 
instituţii care să se ocupe de construcţia şi alocarea de locuinţe pentru tineri. În schimb, 
majoritatea persoanelor (82% dintre respondenţi) cred că familia este responsabilă de educaţia 
copiilor.(4) 

Oamenii sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de ei înşişi (în proporţie de circa 75% 
dintre respondenţi) în marea majoritate a timpului, dar în general numai circa 40% dintre 
aceştia au o viaţă aşa cum au visat-o. 

Caracteristicile capitalului social din mediul rural din România, aşa cum decurg din 
datele de mai sus, indică mari aşteptări ale populaţiei legate de acţiunile statului, capacitate 
relativ redusă de cooperare cu alte persoane şi intenţii relativ reduse de dezvoltare a unor 
activităţi economice orientate spre piaţă. Aceste atitudini nu sunt în favoarea  procesului de 
modernizare a spaţiului rural. 
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3.2. Resurse naturale, economice şi umane – o distribuţie regională 
 
Potrivit datelor din Ancheta structurală din agricultură 2007, în România earu circa 3,9 

milioane exploataţii, din care 89,6% aveau o suprafaţă medie sub 5 ha şi numai 0,34% din 
total deţineau peste 50 ha. Peste 45% din suprafaţa agricolă utilizată este exploatată de unităţi 
cu personalitate juridică de dimensiuni mari şi foarte mari, ceea ce reflectă caracterul dual al 
formei de exploatare. 

În 2009, în agricultura României există o suprafaţă de 14,7 milioane hectare teren agricol, 
din care 9,8 mil.ha sunt eligibile pentru sprijinul PAC. Pot beneficia de măsurile PAC circa 12.000 
ferme cu activitate comercială intensivă în agricultură, pe o suprafaţă de 5,1 milioane ha, şi un 
milion de ferme ce practică agricultură extensivă de subzistenţă pe o suprafaţă de 3 milioane ha. În 
2009 suprafaţa necultivată a fost de 2 milioane ha (Cioloş, 2009). 

Distribuţia resurselor naturale pentru agricultură, cât şi resursele de muncă şi 
exploataţiile agricole sunt inegal distribuite în teritoriu, ceea ce marchează şi diferenţe privind 
nivelul de dezvoltare. Diferenţele în nivelul de dezvoltare între regiuni şi judeţe pot fi 
evidenţiate sintetic prin PIB pe judeţ (tabelul 4). Este evident că nivelul PIB este mai scăzut în 
judeţele cu pondere ridicată a populaţiei rurale, din care majoritatea este ocupată în 
agricultură. La nivelul tuturor regiunilor se constată că valoarea adăgată brută (VAB) a 
sectorului primar (agricultură, silvicultură şi piscicultură) este inferioară celei din sectorul 
secundar (industrie, construcţii).  

Valoarea adăugată brută scăzută în sectorul primar reflectă nivelul scăzut al 
productivităţii muncii agricole datorate slabei înzestrări tehnice şi a fărâmiţării suprafeţelor 
agricole. Se observă o distribuţie inegală a suprafeţei agricole pe judeţe (tabelul 4), situaţie 
determinată de diferenţele de relief. În acelaşi timp numărul mare de ferme de subzistenţă şi 
semisubzistenţă determină o suprafaţă medie a exploataţiei de nivel redus, dar cu diferenţe pe 
judeţe. PIB-ul se află şi sub incidenţa unei vulnerabilităţi ridicate a producţiei agricole faţă de 
condiţiile climatice.   

Un nivel scăzut al PIB pe judeţ indică de fapt un nivel scăzut al veniturilor, respectiv o 
capacitate scăzută de investiţii şi, de asemenea, o capacitate redusă de cofinanţare a 
proiectelor de dezvoltare din fonduri publice.  

 

Tabelul 4 
Indicatori ai capacităţii potenţiale de absorbţie a fondurilor europene 

 

Cod 
regiune 

 
 
 
 

Judeţ 

PIB/ 
Judeţ1) 
2007 

– mili-
oane lei 

 
 
 

Producţia 
agricolă2) 

2007 
– mii lei 

 

Suprafaţa 
agricolă2) 

2007 
– ha – 

 
 
 

Suprafaţa 
medie a  

exploata-
ţiei 

agricole3) 
2007 

– ha  – 

Populaţia 
ocupată 
în agri-

cultură2) 
– mii per-

soane 

Ponderea 
populaţiei 

rurale2) 
2007 

% 
 

Rata brută 
de 

cuprindere 
şcolară4) 

2005/2006 
– % – 

1 BC 9846,2 1176077 320514 2,14 67,3 54,3 61,5 
1 BT 4737,6 1495092 393039 3,16 74,9 58,3 58,7 
1 IS 12071,9 1268150 380301 2,95 94,6 52,3 85,9 
1 NT 6659,7 1097059 283287 2,26 83,9 61,8 57,9 
1 SV 8864,8 2270955 349544 2,12 107,9 57,1 64,1 
1 VS 3809,9 940954 401231 3,16 69,4 58,8 59,5 
2 BR 5238 1192420 387470 5,61 39,3 34,9 60,8 
2 BZ 6252,9 1154455 402069 3,28 74 58,7 60 
2 CT 16296,6 1297202 564403 8,55 64,7 29,6 78,4 
2 GL 8602 1286627 358546 3,78 60,3 43,5 68,9 
2 TL 3250,1 520374 363941 5,24 30,8 50,7 54,5 
2 VN 4633,4 1073889 255626 2,27 63,4 62,2 53,1 
3 AG 13536,9 1533460 344765 2,32 70,8 52,1 75 
3 CL 3174,2 874133 426238 5,83 48,7 61,5 58,3 
3 DB 8257,4 2036431 249001 1,93 70,9 68,8 64,1 
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Cod 
regiune 

 
 
 
 

Judeţ 

PIB/ 
Judeţ1) 
2007 

– mili-
oane lei 

 
 
 

Producţia 
agricolă2) 

2007 
– mii lei 

 

Suprafaţa 
agricolă2) 

2007 
– ha – 

 
 
 

Suprafaţa 
medie a  

exploata-
ţiei 

agricole3) 
2007 

– ha  – 

Populaţia 
ocupată 
în agri-

cultură2) 
– mii per-

soane 

Ponderea 
populaţiei 

rurale2) 
2007 

% 
 

Rata brută 
de 

cuprindere 
şcolară4) 

2005/2006 
– % – 

3 GR 2647,1 615451 277182 3,14 46,5 68,8 54,2 
3 IL 3345,7 684765 374477 4,84 45,1 54,2 61,6 
3 PH 16255,8 1032022 275020 1,66 65,5 49,5 65,1 
3 TR 4796,4 921339 499184 3,95 87,2 66,4 60,8 
4 DJ 10675 1235935 585223 3,52 109 46,3 78,4 
4 GJ 7613,9 873234 242879 2,35 39,7 53 70,1 
4 MH 3755,6 561728 293996 3,6 49,5 51,4 67 
4 OT 5566,3 1072806 434846 2,71 77,7 59,5 59,8 
4 VL 6808,8 954318 245789 1,83 56,9 54,6 64,6 
5 AR 10064,4 1212478 511224 4,94 47,4 44,6 75,4 
5 CS 5353,2 1229241 397303 7,2 42 43,6 63,3 
5 HD 8740,1 796607 280332 4,34 42,3 23,2 69,7 
5 TM 18838 2260450 699470 6,96 74 37,2 90,5 
6 BH 11488,9 1888932 496907 3,75 86,9 49,7 78,9 
6 BN 4976,4 1010587 295758 3,79 44,1 63,3 58,9 
6 CJ 18020,9 1620268 427943 3,32 73,2 32,9 93,8 
6 MM 7012,7 1258169 310545 3,25 73,8 41,2 62,6 
6 SJ 3883,6 692222 240566 4,62 35,2 59,1 60,3 
6 SM 5341,6 1166750 317451 3,57 56,1 52,3 59,1 
7 AB 8000,7 1249846 328593 3,88 50 41,7 67 
7 BV 14160,4 1209618 282897 5,95 31,1 25,8 77,3 
7 CV 3540,4 999594 186269 3,52 24,4 49,9 59 
7 HR 5248,1 978888 396418 5,52 42,4 55,9 62 
7 MS 9440,8 1459646 412477 3,24 70,8 47,5 66,8 
7 SB 9026,3 895525 305353 5,56 28,2 32,7 79,9 
8 IF 10091 508326 107622 1,5 34,2 57,8 51,3 

1) Anuarul statistic al României 2009, INS; 2) Statistică teritorială 2009, INS; 3) Ancheta structurală în agricultură 
2007, INS; 4) Raportul Dezvoltării Umane în România 2007, Bucureşti. 

 
4. Gradul de absorbţie a fondurilor pentru dezvoltare rurală 
 
Fondurile alocate de către Uniunea Europeană pentru dezvoltarea rurală în România în 

perioada 2007-2013 sunt semnificative şi comparabile ca sumă totală cu cele alocate pentru 
Italia, Germania şi Spania. Numai Polonia beneficiază de o sumă alocată mai mare decât 
România.   

Gradul de absorbţie al acestor fonduri în perioada 2007-2008 a fost însă în România 
numai de 1%, faţă de media Europeană de 12% din totalul fondurilor alocate pentru 2007-2013. 
Polonia a atins în perioada 2007-2008 un grad de absorbţie de 8%. România a reuşit să 
efectueze plăţi până la sfârşitul anului 2008 practic numai pe măsura plăţi directe, în timp ce 
Polonia a efectuat plăţi pentru instalarea tinerilor fermieri (măsura 112), pensionare anticipată 
(măsura 113), ferme de subzistenţă (măsura 141), plăţi către fermieri către zone specifice, altele 
decât zona de munte (măsura 212), prima împădurire a terenurilor (măsura 221), plăţi pentru 
agromediu (măsura 214). Această situaţie se explică prin dificultăţile şi ritmul lent de 
construcţie instituţională şi prin nivelul scăzut de pregătire a beneficiarilor potenţiali pentru 
accesarea fondurilor. 

Începând cu anul 2009, ritmul de absorbţie a fondurilor pentru dezvoltare rurală s-a 
accelerat. Gradul de absorbţie calculat ca raport dintre plăţile efectuate şi planul financiar 
pentru perioada 2007-2013 a fost de 8,9%, exclusiv activitatea de asistenţă tehnică. Cele mai 
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multe plăţi s-au efectuat pe măsurile implementate de APIA, respectiv 211, 212 şi 214 din 
Axa 4 şi măsura 611 Plăţi complementare. 

În anul 2009 şi la începutul anului 2010 au început să fie selectate proiecte din mai 
multe măsuri PNDR. Chiar dacă acestea se află încă în stadiul de contractare şi nu au fost 
efectuate încă plăţi către beneficiari, numărul mare de proiecte contractate indică un interes 
sporit al beneficiarilor şi creşterea capacităţii lor de accesare a fondurilor. 

Se observă (figura 1) că numărul cel mai mare de proiecte contractate este pe măsura  
141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă, dar valoarea medie a proiectelor este 
relativ redusă, astfel încât până în prezent ponderea valorii publice a acestor proiecte în 
valoarea publică totală contractată este doar de circa 2,4%. 

Ponderea cea mai mare în valoarea publică contractată o deţin, în ordine, măsurile 322 
– Renovarea, dezvoltarea satelor (41%), 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole (27,3%) 
şi 123  – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (18,4%). Împreună 
proiectele pe aceste măsuri ar putea absorbi (dacă se efectuează plăţile) circa 86,7% din 
fondurile publice accesate până în prezent.  
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* 112 – Instalarea tinerilor fermieri;  121 – Modernizarea exploataţiilor agricole; 123 – Creşterea valorii adăugate 
a produselor agricole şi forestiere; 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 142 – Înfiinţarea 
grupurilor de producători; 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi; 313 – Încurajarea 
activităţilor turistice; 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.  

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Figura 1. Numărul de proiecte depuse şi numărul de contracte/decizii de finanţare încheiate 
 în cadrul PNDR până la data de 23.04.2010 

 
 
 5. Estimarea corelaţiei între distribuţia proiectelor depuse/finanţate în perioada  

2007-2009 şi caracteristici ale mediului rural, pe regiuni de dezvoltare  
în România 

 
Ponderea cea mai ridicată a valorii contractate o deţin cele trei măsuri PNDR 322 – Reno-

varea, dezvoltarea satelor, 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole  şi 123 – Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere. Aceste proiecte împreună ar putea absorbi (dacă se 
efectuează plăţile) circa 86,7% din fondurile publice accesate până în aprilie 2010. Acesta a fost 
motivul alegerii celor trei măsuri pentru încercarea de identificare a factorilor principali care 
determină capacitatea de absorbţie. Sesiunile de selecţie pentru aceste măsuri au fost în perioada 
2008-2009. Datele sunt calcule proprii pe baza rapoartelor de selecţie publicate de PNDR-
APDRP. 
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Metodologie de estimare a absorbţiei de fonduri comunitare 
Având în vedere diferenţele mari în privinţa alocărilor de fonduri şi a numărului de 

proiecte aprobate la nivel de judeţe şi regiuni de dezvoltare, ne-am propus să identificăm 
factorii care influenţează capacitatea de absorbţie a Fondului European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală (PNDR). Deoarece nu dispunem de date privind caracteristicile 
individuale ale solicitanţilor de finaţări pentru măsurile lansate în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală am căutat să construim un profil regional al condiţiilor 
favorizante pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare rurală. Pentru 
aceasta am analizat numărul de proiecte aprobate şi valoarea finanţărilor corespunzătoare 
(euro) pentru măsurile din PNDR cu cel mai mare grad de accesare: 121 – Creşterea 
competitivităţii exploataţiilor agricoele, 123 – Creşterea valorii adăugate brute pentru 
produsele agricole şi silvice, 322 – Renovarea satelor. 

 În privinţa factorilor care pot influenţa nivelul de accesare şi implementare al acestor 
măsuri am avut în vedere următorii indicatori la nivel de judeţ (NUTS 3): 

 
Tabelul 5 

Selecţia factorilor/indicatorilor de influenţă 
 

Indicator Motivaţie 
PIB  Relevă capacitatea de a produce valoare adăugată brută, respectiv forţa economică 

a fiecărui judeţ (condiţiile economice generale) 
Suprafaţa agricolă Arată potenţialul agricol al fiecărui judeţ 
Suprafaţa medie a 
exploataţiei agricole 

Caracterizează nivelul de concentrare a activităţii agricole în fiecare judeţ 

Populaţia ocupată în 
agricultură 

Descrie nivelul resurselor umane de care dispune activitatea agricolă 

Producţia agricolă Arată nivelul de dezvoltare a activităţii agricole 
Ponderea populaţiei rurale Caracterizează dimensiunea spaţiului rural în fiecare judeţ 
Rata brută de cuprindere 
şcolară 

Caracterizează nivelul potenţial de educaţie al forţei de muncă din fiecare judeţ. Ar 
putea fi o variabilă proxy (apropiată ca influenţă cauzală) a calităţii forţei de muncă 
din mediul rural, în condiţiile lipsei unor date mai precise.  

 
În raport cu datele statistice disponibile am considerat că diferite combinaţii posibile 

ale acestor indicatori ar putea defini capacitatea de absorbţie a fondurilor destinate susţinerii 
dezvoltării rurale în raport cu măsurile enumerate anterior. Desigur, în cadrul testării 
econometrice a corelaţiilor dintre factorii de influenţă şi nivelul de implementare al măsurilor 
specificate am avut în vedere evitarea interacţiunilor directe dintre factori care ar fi putut 
genera inconsistenţe metodologice de tipul multicoliniarităţii şi autocorelării erorilor.  

În studiul nostru am avut în vedere următoarea ipoteză: diferenţele de performanţă la 
nivel de judeţ (NUTS 3) în implementarea acestor măsuri din PNDR ar trebui să se coreleze 
cu diferenţele indicatorilor care descriu factorii de influenţă menţionaţi în tabelul 1. 
Transpusă în termeni econometrici ipoteza principală a studiului are următoarea semnificaţie: 
ar trebui să existe covarianţe semnificative între indicatorii ce descriu factorii de influenţă şi 
cei care descriu nivelul de performnţă în implementarea măsurilor din PNDR. Altfel spus, 
dacă indicatorii factorilor de influenţă variază solidar cu indicatorii nivelului de implementare, 
ar trebui să existe o relaţie de tip cauzal care să explice diferenţele de performanţe în derularea 
proiectelor de dezvoltare rurală dintre judeţele României.  

Pentru aceasta am calculat abaterile faţă de medie ale indicatorilor analizaţi la nivel de 
judeţ, astfel: 

 100
x

xx
)x(Dif i

i ×
−

=       

unde: 
Dif(xi) – diferenţa faţă de medie a lui x; 
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xi – valoarea indicatorului x la nivel de judeţ (NUTS 3); 
x  – nivelul mediu al indicatorului x.  

 

Având în vedere că cea mai mare parte a finanţării măsurilor de dezvoltare enunţate 
anterior s-a derulat în decursul anului 2009 (anul 2008 fiind consacrat în special depunerii 
proiectelor la autoritatea de resort) am luat în consideraţie numărul total al proiectelor 
aprobate şi valoarea totală finanţată pe toate tranşele derulate până în prezent. S-au observat 
diferenţe semnificative între judeţe – nivelul NUTS3 (Dachin, 2010). 

 În privinţa indicatorilor regionali ce exprimă factorii de influenţă am luat în calcul 
valorile din cel mai recent an – 2007. Din fericire acest an coincide cu momentul aderării 
României la UE şi surprinde foarte bine caracteristicile regionale din acel moment.   

Am testat mai întâi influenţa separată a fiecărui indicator potenţial al capacităţii de 
absorbţie a fondurilor asupra indicatorilor de rezultat (număr de proiecte aprobate, nivelul 
fondurilor alocate). În raport cu rezultatele testelor econometrice privind intensitatea 
corelaţiilor individuale am verificat diferite combinaţii de factori de influenţă care ar putea 
descrie capacitatea de absorbţie a fondurilor la nivel de judeţ. Testele econometrice ale 
corelaţiilor posibile pentru fiecăreia dintre măsurile de implementare a PNDR, menţionate 
anterior au relevat următoarele:  

 

• Măsura 121 – Îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor agricole 
Factorii de influenţă cei mai semnificativi atât pentru numărul de proiecte aprobate, cât 

şi a valorii finanţării la nivel de judeţ sunt: suprafaţa agricolă, rata brută de cuprindere şcolară, 
suprafaţa medie a exploataţiei agricole şi populaţia ocupată în agricultură. Totuşi, în 
combinaţii de factori de influenţă, cele mai bune rezultate ale testelor econometrice se obţin 
pentru ecuaţiile econometrice care utilizează ca variabile independente suprafaţa agricolă şi 
populaţia ocupată în agricultură. Ecuaţiile de regresie care adaugă şi alţi factori pe lângă cei 
menţionaţi anterior nu sunt semnificative din punct de vedere econometric. În aceste condiţii 
am utilizat următoarele ecuaţii de regresie:  

 

DFi = a × DS_AGRi + b × DPoc_AGRi + εi         

 DP = c × DS_AGRi +d × DPoc_AGRi + εi  
i = 1, 2, ..., 42 NUTS 3  

unde: 
DFi – deviaţia faţă de medie a fondurilor alocate; 
DP –  deviaţia faţă de medie a numărului de proiecte depuse;  
DS_AGRi – deviaţia faţă de medie a suprafeţei agricole; 
DPoc_AGRi – deviaţia faţă de medie a populaţiei ocupate în agricultură; 
εi  – eroarea de estimare. 
 

Rezultatele comparate pentru cele două variabile analizate sunt prezentate în tabelul 6. 
 

Tabelul 6 
Rezultatele analizei econometrice 

 

Variabilă Fonduri alocate Număr de proiecte aprobate 
DS_AGRi  
[t-stat] 

1.668837 
6.263487 

1.720024 
5.871887 

D_AGRi  
[t-stat] 

-0.445832 
-1.894956 

-0.522539 
-2.020167 

C 
[t-stat] 

4.37E-15 
6.06E-16 

7.20E-15 
9.08E-16 

R squared 0.518237 0.481821 
 
Se poate observa că factorul cu cea mai puternică influenţă atât asupra numărului de 

proiecte aprobate, cât şi asupra fondurilor alocate este suprafaţa agricolă (cu o uşoară 
diferenţiere în favoarea influenţei asupra proiectelor aprobate – coeficientul de corelaţie 1,72, 
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faţă de 1,668 pentru cel corespunzător fondurilor). Rezultatul este normal deoarece 
performanţele exploataţilor agricole depind foarte mult de înzestrarea cu suprafaţă agricolă, 
datorită apariţiei economiilor de scară în cazul exploataţiilor de mari dimensiuni. 

Totuşi, corelaţiile dintre indicatorii de performanţă în implementarea măsurii 121 şi 
suprafaţa medie a exploataţiei agricole sunt modeste (cele mai bune rezultate fiind înregistrate 
în asociere cu populaţia ocupată în agricultură şi arată o intensitate slabă a corelaţiei:  

R2 = 0,163348 în cazul proiectelor aprobate şi R2 = 0,228723 în cazul valorii 
finanţărilor aprobate), iar testele de semnificaţie irelevante pentru anumiţi parametri. 
Considerăm rezultatele ca fiind normale deoarece exploataţiile agricole eficiente au nevoie de 
suprafeţe mari de teren.  

Interesant este faptul că populaţia ocupată în agricultură influenţează negativ corelaţia 
cu fondurile alocate, respectiv cu proiectele aprobate. Chiar dacă avem coeficienţi de corelaţie 
mici şi la limita semnificaţiei econometrice, rezultatul poate fi considerat normal având în 
vedere excedentul de populaţie ocupată în agricultură. Cât priveşte nivelul de educaţie al forţei 
de muncă considerăm că rezultatele nesemnificative ale testelor econometrice pot fi 
interpretate ca o tendinţă de evitare a activităţii agricole (datorată condiţiilor mai dificile de 
muncă) de către forţa de muncă de calificare ridicată. Altfel spus, cu cât nivelul de educaţie 
este mai ridicat cu atât este mai mare tendinţa de evitare a activităţii agricole şi a mediului 
rural. Totuşi, având în vedere nivelul scăzut al ponderii absolvenţilor de studii medii şi 
superioare care provin din mediul rural, considerăm că intensitatea slabă a corelaţiei 
indicatorilor de performanţă cu rata brută de cuprindere şcolară se datorează tendinţei de 
părăsire a mediului rural de către forţa de muncă cu calificare medie şi înaltă. 

 
• Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate brute a produselor agricole şi silvice  
Cele mai bune rezultate privind influenţele individuale ale factorilor analizaţi au fost 

obţinute pentru: suprafaţa agricolă a fiecărui judeţ, suprafaţa agricolă medie a exploataţiei 
agricole şi PIB-ul la nivel de judeţ. Totuşi în combinaţii, rezultatele testelor econometrice 
relevă o intensitate scăzută a corelaţiei, cele mai bune rezulte fiind obţinute pentru combinaţia 
suprafaţă agricolă – PIB.  

În aceste condiţii am utilizat următoarele ecuaţii de regresie:  
DFi = a × DS_AGRi + b ×DPIBi + εi       
DP = c × DS_AGRi +d × DPIBi + εi  
i = 1, 2, ..., 42 NUTS 3  

unde: 
DFi – deviaţia faţă de medie a fondurilor alocate; 
DP  –  deviaţia faţă de medie a numărului de proiecte depuse;  
DS_AGRi - deviaţia faţă de medie a suprafeţei agricole; 
DPIBi i – deviaţia faţă de medie a PIB-ului judeţean; 
εi  – eroarea de estimare. 
 

Rezultatele comparate pentru cele două variabile analizate sunt prezentate în tabelul 7. 
 

Tabelul 7 
Rezultatele analizei econometrice 

 

Variabilă Fonduri alocate Număr de proiecte aprobate 
DS_AGRi  
[t-stat] 

0.996243 
1.859442 

0.884905 
3.029477 

D_PIBi  
[t-stat] 

0.141446 
1.551695 

0.127258 
0.738644 

C 
[t-stat] 

-3.04E-15 
-6.17E-16 

-1.626016 
-0.193153 

R squared 0.145909 0.232132 
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Considerăm că rezultatele modeste ale testelor econometrice se datorează în primul 
rând numărul mult mai mic de proiecte aprobate (363, faţă de 1560 pentru măsura 121) chiar 
dacă valoarea finanţărilor totale este comparabilă (713.893.602 euro, faţă de 975.005.600 euro 
pentru măsura 121). În plus, beneficiarii finanţării sunt mai puternic individualizaţi fiind vorba 
de întreprinderi specializate în prelucrarea primară a produselor agricole şi silvice, este normal 
ca importanţa caracteristicilor generale ale cadrului economic la nivel de judeţ să fie 
devansată de aceea a caracteristicilor individuale (nerelevate econometric, în absenţa unei 
anchete pe bază de chestionar).   

 
• 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
Această măsură înregistrează cel mai mic număr al proiectelor depuse (291) şi situaţii 

în care nu există niciun proiect aprobat (judeţele Brăila, Călăraşi şi Covasna). În aceste 
condiţie şi calitatea testelor econometrice privind corelaţiile dintre factorii de influenţă şi 
nivelul de performanţă în implementarea măsurii este foarte slabă. Se disting totuşi ca 
influenţă individuală factorii: populaţie ocupată în agricultură şi suprafaţa medie a 
exploataţiei agricole. Considerăm normal acest fapt întrucât potenţialul de dezvoltare a 
localităţilor rurale depinde în mare măsură de populaţia care este ocupată în activităţi specifice 
zonei şi de forţa economică a exploataţiilor agricole (cu un posibil grad de implicare în 
dezvoltarea locală mai ridicat). În combinaţie forţa de influenţă a acestor factori este de 
asemenea slabă, testele econometrice fiind mai curând nesemnificative. În aceste condiţii am 
utilizat următoarele ecuaţii de regresie: 

  
DFi = a×DPoc_AGRi + b×DSupexpli + εi      
DP = c× DPoc_AGRi +d× DSupexpli + εi  
i = 1, 2, ..., 42 NUTS 3  

unde: 
DFi – deviaţia faţă de medie a fondurilor alocate; 
DP  –  deviaţia faţă de medie a numărului de proiecte depuse;  
DPoc_AGRi – deviaţia faţă de medie a populaţiei ocupate în agricultură; 
DSupexpli – deviaţia faţă de medie a suprafeţei medii a exploataţiei agricole; 
εi  – eroarea de estimare. 
 

Rezultatele comparate pentru cele două variabile analizate sunt prezentate în tabelul 8. 
 

Tabelul 8 
Rezultatele analizei econometrice 

 

Variabilă Fonduri alocate Număr de proiecte aprobate 
Pop_ocupi  
[t-stat] 

0.601905 
1.740793 

0.721694 
2.111677 

Suprexpli  
[t-stat] 

-0.388207 
-1.333170 

-0.377724 
-1.312354 

C 
[t-stat] 

-1.45E-14 
-1.28E-15 

1.393728 
0.124238 

R squared 0.161035 0.195093 
 
Considerăm că o îmbunătăţire a bazei de date disponibile, pe măsura continuării 

implementării PNDR, ar putea îmbunătăţi calitatea testelor econometrice şi implicit ar 
evidenţia mai bine care sunt factorii ce definesc profilul regional al capacităţii de absorbţie a 
finanţărilor din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. De asemenea, 
completarea studiului cu o anchetă statistică în rândul iniţiatorilor de proiecte aprobate spre 
finanţare ar putea evidenţia caracteristicile individuale care contribuie la succesul 
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implementării programelor de dezvoltare rurală a României. Combinând analiza econometrică 
(îmbunătăţită cu date suplimentare) a impactului cadrului economic regional cu sondajul 
privind factorii individuali de succes în implementarea proiectelor am putea avea o imagine 
completă asupra procesului de dezvoltare rurală din ţara noastră, respectiv a măsurilor de 
accelerare şi îmbunătăţire a acestui proces.  

 
6. Scenarii privind absorbţia fondurilor pentru dezvoltare rurală în perioada 

2011-2013 
 
Estimarea evoluţiei procesului de absorbţie a fondurilor destinate dezvoltării rurale 

pentru următorii ani se poate face numai cu un grad ridicat de aproximare, în condiţiile în care 
perioada trecută de derulare efectivă a procesului (2008-2009) este mai scurtă decât cea de 
prognoză (2010-2013).  

După cum rezultă din analiza  efectuată în paragraful 5, principalul factor de influenţă 
(dintre factorii economici şi sociali consideraţi) asupra capacităţii de absorbţie este suprafaţa 
agricolă. În aceste condiţii îmbunătăţirea gradului de absorbţie, mai ales pe termen scurt, se 
poate face cu prioritate pe baza creşterii eficienţei instituţiilor implicate în implementarea 
programelor de dezvoltare. Cele mai mari restricţii pentru beneficiarii potenţiali vor fi în 
continuare reducerea capacităţii de cofinanţare a proiectelor din surse private datorită crizei, 
fărâmiţarea terenurilor în ferme de subzistenţă şi implicarea slabă a generaţiilor tinere în 
proiecte de dezvoltare rurală. 

Considerăm în continuare un scenariu de bază, cu caracter pesimist, dar şi un scenariu 
alternativ. 

 Scenariul de bază 
Ipoteza fundamentală a scenariului pesimist este că România va păstra aceleaşi 

proceduri existente în momentul actual. Astfel sunt previzibile următoarele evoluţii: 
• Blocarea proiectelor. La 23 aprilie 2010 din 22.479 proiecte depuse in cadrul 

Programului de Dezvoltare Rurală, doar 12.777 au fost selectate şi 9.604 au fost contractate 
(rata de succes de 42,72%). 

• Ritmul contractelor şi al plăţilor va fi în continuare mult întârziat faţă de ritmul 
depunerii de proiecte. 

• Întârzieri puternice în procesul de evaluare, care au generat un întreg lanţ de 
întârzieri ulterioare.  

• Întârzierea semnării contractelor. 
• Întârzierea demarării proiectelor, a depunerii cererilor de decontare a cheltuielilor şi 

a efectuării plăţilor.  
• Capacitatea redusă de evaluare şi selectare a proiectelor. 
• Supraprotecţia administraţiei. 
În situaţia în care problemele identificate în prezent se vor menţine, estimăm că gradul 

de absorbţie obţinut de România pentru fondurile FEADR pentru dezvoltare rurală va creşte 
cu 8 puncte procentuale pe an. Acest procent corespunde anului 2009, considerat un an cu 
rezultate bune în implementarea măsurilor PNDR. Astfel se va putea ajunge la un grad de 
absorbţie de cca. 16% la sfârşitul anului 2010 şi de 56% la sfârşitul anului 2015, perioada 
maximă la care se pot cheltui banii alocaţi pentru 2012-2013, conform regulii n, n+3. 

 
 Scenariul alternativ 

Ipoteza fundamentală a scenariului alternativ constă în adoptarea de măsuri 
structurale care să faciliteze absorbţia crescută a fondurilor FEADR pentru dezvoltare 
rurală.   

Punctele tari ale acestui scenariu pornesc de la numărul mare de proiecte depuse. Dacă 
estimăm o rată de succes de 30%, spre exemplu, care este un procent optimist dar rezonabil 
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(până acum a fost de circa 26%), putem concluziona că mare parte din fondurile europene 
puse la dispoziţia României pot fi atrase, până la urmă, prin proiecte.  

Recomandăm un pachet de măsuri ce ar trebui să cuprindă: 
• Publicarea calendarului lansărilor de licitaţii, cu termene concrete şi care să fie 

respectate de către Autorităţile de Management.  
• Renunţarea la modificări în Ghidul Solicitantului (Corrigenda) care trebuie aplicate 

pentru sesiuni aflate în derulare, adică modificări impuse şi proiectelor deja depuse.  
• Contractarea mai multor evaluatori externi, fie companii de consultanţă/audit, fie 

întocmirea unei baze de date cu experţi independenţi.  
• Identificarea unui sistem de garantare a cofinanţării pentru firmele private, chiar 

dacă este nevoie de elaborarea unei scheme de ajutor de stat.  
• Îmbunătăţirea comunicării – acest punct are numeroase aspecte semnalate deja de 

către solicitanţi şi mass-media.  
• Organizarea de întâlniri cu beneficiarii şi potenţialii beneficiari pentru explicarea 

unor aspecte concrete legate de derularea proiectelor.  
• Eliminarea elementelor birocratice inutile, adică a cerinţelor irelevante precum 

poziţionarea ştampilei, culoarea pixului şi altele, precum şi a condiţiilor suplimentare care nu 
sunt impuse prin lege (de exemplu la procedurile de achiziţii).  

• Crearea de parteneriate public-privat pentru a creşte absorbţia fondurilor europene. 
• Utilizarea expertizei băncilor comerciale pentru accesarea fondurilor europene. 
• Rambursarea TVA-ului pentru proiectele finanţate din fondurile europene după 

fiecare cerere de rambursare şi nu la finalul proiectului. 
• Înfiinţarea unei linii speciale de contra-garantare pentru proiectele de investiţii care 

vizează accesarea fondurilor europene, pentru a reduce gradul de risc al întreprinzătorilor. 
• Introducerea posibilităţii de garantare cu bunurile achiziţionate, pentru a facilita 

cofinanţarea bancară a proiectelor finanţate prin fondurilor structurale. 
În situaţia în care măsurile de reformă indicate vor fi luate, estimăm că gradul de 

absorbţie obţinut de România pentru fondurile FEADR pentru dezvoltare rurală va creşte cu 
12 puncte procentuale pe an, respectiv la nivelul mediei UE pe perioada 2007-2008. În 
condiţiile în care anul 2007 a fost pentru noile ţări membre UE un an de iniţiere în absorbţia 
fondurilor de dezvoltare, unele dintre aceste ţări au atins de fapt în 2008 un grad de absorbţie 
aproape sau peste media UE27: Slovenia (16%), Slovacia (11%), Cehia (11%). În aceste 
condiţii România ar putea ajunge la un grad de absorbţie de 20% la sfârşitul anului 2010 şi de 
60% la mijlocul anului 2015, perioada maximă la care se pot cheltui banii alocaţi pentru 
2012-2013, conform regulii n, n+3. 

 
Tabelul 9 

Estimarea impactului  gradului de absorbţie 
 

Indicatori 
comuni  

de impact 
Estimare impact  

cf PNDR 
Scenariu de baza          

(56% grad  
de absorbţie) 

Scenariu alternativ         
(80% grad  

de absorbţie) 
Creşterea 
economică 

Creşterea valorii adăugate 
nete cu 3 miliarde euro la 
nivelul beneficiarilor din 
sectoarele primar, secundar 
şi terţiar 

Creşterea valorii adăugate 
nete cu 1,7 miliarde euro la 
nivelul beneficiarilor din 
sectoarele primar, 
secundar şi terţiar 

Creşterea valorii adăugate 
nete cu 2,4 miliarde euro la 
nivelul beneficiarilor din 
sectoarele primar, 
secundar şi terţiar 

Crearea de locuri 
de muncă 

Crearea a 70.000 locuri de 
munca în echivalent normă 
întreaga la nivelul 
beneficiarilor din sectorul 
non-agricol 

Crearea a 39.200 locuri de 
munca în echivalent normă 
întreaga la nivelul 
beneficiarilor din sectorul 
nonagricol 

Crearea a 56.000 locuri de 
munca în echivalent normă 
întreaga la nivelul 
beneficiarilor din sectorul 
nonagricol 
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Indicatori 
comuni  

de impact 
Estimare impact  

cf PNDR 
Scenariu de baza          

(56% grad  
de absorbţie) 

Scenariu alternativ         
(80% grad  

de absorbţie) 
Productivitatea 
muncii 

Creştere anuală a 
productivităţii muncii cu 8% 
la nivelul beneficiarilor 
direcţi din sectorul primar şi 
industria alimentară 

Creştere anuală a 
productivităţii muncii cu 
4,5% la nivelul 
beneficiarilor direcţi din 
sectorul primar şi industria 
alimentară 

Creştere anuală a 
productivităţii muncii cu 
6,5% la nivelul 
beneficiarilor direcţi din 
sectorul primar şi industria 
alimentară 

 
Concluzii 
 
• Stadiul de autosuficienţă specific producătorilor de subzistenţă şi atitudinea de 

aşteptare a sprijinului necondiţionat din partea statului constituie o premisă nefavorabilă 
pentru dezvoltarea economică. 

• Distribuţia inegală a resurselor agricole, a populaţiei ocupate, a ratei de şcolarizare 
şi a PIB în teritoriu ar fi trebuit să fie un element decisiv în distribuţia ratei de succes a 
proiectelor selectate prin PNDR. Dar, în lipsa unei corelaţii evidente cu aceşti factori cheie, 
rata de succes a implementării PNDR ar putea fi determinată în mai mare măsură de factori 
locali, de iniţiativa unor persoane ce devin exemple de urmat pentru alţii.  

• Cele mai slabe rezultate, sub aspectul gradului de absorbţie, obţinute până în 
prezent au fost în cazul măsurilor care solicită un grad ridicat de cooperare şi angajament 
social la nivelul comunităţii, ca şi asumarea riscului în afaceri.  

• Cea mai solicitată măsură PNDR a fost 322 Renovarea satelor, dar numai 9,5% din 
totalul proiectelor depuse au fost contractate, reprezentând cca 64% din suma alocată pentru 
2007-2013. Numeroase proiecte şi de valori mari au fost selectate pe regiunile Nord-Est, 
Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest, în condiţiile în care majoritatea judeţelor din aceste regiuni 
(excepţii VS, DJ, BH, SM, SJ) au soliciatat sub media naţională măsurile 121 - Modernizarea 
exploataţiilor agricole şi 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. 
Explicaţii pentru aceste solicitări numeroase sunt starea precară a infrastructurii, dar şi faptul 
că lucrările finanţate sunt în mod obligatoriu de interes public şi nu necesită cofinanţare. 

• Pe ansamblul măsurilor de dezvoltare rurală, cea mai mare rată de absorbţie 
efectivă până acum a fost pe seama plăţilor efectuate de APIA. Acestea sunt însă plăţi sub 
formă de subvenţii, care încurajează respectarea condiţiilor de mediu şi menţin 
biodiversitatea. Dar acestea nu au un rol stimulativ pentru realizarea investiţiilor şi creşterea 
competitivităţii, procedura de obţinere este simplă dacă se îndeplinesc condiţiile şi nu 
presupune angajament în activităţi orientate către piaţă.  

• Considerăm că cei mai importanţi factori de accelerare a gradului de absorbţie sunt:  
– creşterea gradului de informare a populaţiei, inclusiv prin intermediul instituţiilor 

locale în care populaţia are mai mare încredere;  
– creşterea interacţiunii dintre beneficiarii potenţiali şi instituţiile statului de pe poziţii 

de parteneriat real;  efortul reprezentanţilor statului de a merge în întâmpinarea beneficiarilor 
potenţiali merită, întrucât de rezultatele procesului de absorbţie a fondurilor de dezvoltare 
depinde şi evoluţia viitoare a veniturilor angajaţilor în sistemul public; 

– identificarea de noi metode de sprijin pentru cofinanţare din fonduri private; 
– încurajarea tinerilor să se angajeze în acest proces, ştiind că aceştia se implică 

insuficient în activităţi legate de agricultură din cauza veniturilor agricole scăzute. De asemenea, 
mulţi dintre tinerii din mediul rural sunt într-o stare de aşteptare a unei ocazii de emigrare 
temporară, ceea ce nu le permite consolidarea situaţiei lor economice şi sociale în ţară; 

• Absorbţia resurselor financiare pentru dezvoltare rurală are loc pe fondul unei crize 
neprevăzute la momentul lansării programelor de dezvoltare. Dar, în acelaşi context  
macroeconomic, unele ţări au absorbit în primii doi ani (2007-2008) peste 20% din fondurile 
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alocate pentru 2007-2013 (Irlanda 31%, Austria şi Franţa 25%,  Finlanda şi Suedia 22% etc.). 
Aceste ţări dispun de un nivel ridicat de organizare instituţională şi de atitudinea de angajare a 
populaţiei în activităţi orientate către piaţă; 

Scenariile propuse se bazează pe ipoteze teoretice, dar rezultate dintr-o analiză compa-
rativă. Recalcularea indicatorilor comuni de impact propuşi prin PNDR ca efect  al unui grad de 
absorbţie mai redus (în două variante) are rolul de a atrage atenţia asupra dimensiunii pierderilor 
potenţiale. În aceste condiţii efortul instituţional, financiar şi uman depus până în prezent pentru 
punerea în funcţiune a sistemului de absorbţie a fondurilor va fi insuficient valorificat.  
 

Mulţumiri 
 
Acest articol se bazează pe rezultate ale programului de cercetare - Studiul impactului aderării 

asupra producătorilor şi consumatorilor, 2006-2010, realizat de Institutul de Cercetare pentru 
Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, Institutul de Economie Agrară, Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară şi S.C.Agroserv 
Ltd,  Contract P.S.6.1.2.nr.366/08.12.2006 finanţat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 
 

 
Note 
                                                     
(1) Cultura civică – Studiul privind mecanismele de generare şi formele de manifestare a culturii 

civice în România, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, România, decembrie 2007. 
(2) Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, Institutul Naţional de Statistică. 
(3) Barometrul rural, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, România, 2007. 
(4) Panelul efectele crizei asupra populaţiei august 2009 - decembrie 2009. 
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Rezumat. Discriminarea reprezintă o trăsătură generală a vieţii sociale, care se 

bazează pe existenţa unei anumite prejudecăţi. Fenomenul numit prejudecată implică 
respingerea celuilalt, considerat ca membru al unui grup faţă de care se manifestă sentimente 
negative. În accepţiunea economică, discriminarea se referă în general la diferenţierile care 
apar între lucrătorii care au aceeaşi productivitate, care sunt în  imposibilitatea de intrare pe 
piaţa muncii sau de a ocupa un anumit loc de muncă, numai din cauza unor caracteristici 
care nu au legătură cu  pregătirea individului (ca, de exemplu, sexul sau rasa). În cadrul 
acestui articol am analizat principalele teorii ale discriminării şi efectele acesteia pe piaţa 
forţei de muncă. 

 
Cuvinte-cheie: discriminare; salariu; piaţa muncii; imperfecţiunea informaţiei; 

economia genului. 
 
Coduri JEL: J71, J31, J01, J16, D82. 
Coduri REL:12D, 12F, 7J. 

 
 

În mod general discriminarea apare atunci când anumiţi indivizi, care au o anumită 
particularitate (de exemplu, aparţin unei anumite religii, rasă, sex etc.), sunt defavorizaţi 
indiferent de productivitatea muncii lor. Discriminarea se manifesta şi în cazul în care doi 
indivizi care au aceleaşi caracteristici „economice” primesc salarii diferite. Aceste diferenţe 
sunt corelate cu anumite caracteristici noneconomice (de exemplu, vârsta, sexul, naţionalitatea 
etc.), şi astfel se  poate vorbi de discriminare pe piaţă. 

 Prin discriminare înţelegem orice deosebire, excludere, restricţie, preferinţa sau 
tratament diferit care dezavantajează o persoană sau un grup, în comparaţie cu altele aflate în 
situaţii similare. Motivele care stau la baza discriminării pot fi diverse, ca de exemplu: rasa, 
naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală, limbă, vârstă, handicap etc., iar în acest 
caz vorbim de discriminarea multiplă. (Cercetarea etnografică privind discriminarea 
multiplă, ANES, 2007). Discriminarea reprezintă o trăsătura generala a vieţii sociale, care se 
bazează pe existenţa unei anumite prejudecăţi. Fenomenul numit prejudecată implică 
respingerea – celuilalt, considerat ca membru al unui grup faţă de care se manifestă 
sentimente negative. 

Discriminarea pe piaţa forţei de muncă poate apărea şi „înainte de a intra pe piaţa 
muncii” şi  în acest caz  vorbim  de prediscriminare, astfel că şansele de dezvoltare personală 
ale unui individ nu depind de aptitudinile sale. În acest caz vorbim de inegalitatea de şanse, 
care se datorează mediului social din care provine fiecare individ. 

Discriminarea împotriva unui anumit grup de lucrători poate fi întotdeauna explicată 
prin ataşarea unui cost anumitor caracteristici ale grupului  care nu sunt direct legate de 
abilităţile de muncă. Discriminarea de grup este diferită de discriminarea individuală, care este 
independentă de membrii grupului. Discriminarea rasiala este la rândul său o consecinţa a 
discriminării de grup; pe de altă parte, discriminarea între indivizii unui grup nu presupune 
implicit discriminare de grup sau discriminare rasială. Pe pieţele muncii discriminarea de 
grup este evidentă atunci când salariul mediu al grupului nu este proporţional cu 
productivitatea medie.  
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Modelele de discriminare pot fi împărţite în două mari categorii: preferinţa pentru 
discriminare (sau gustul pentru discriminare) a angajatorilor, colegilor de muncă şi a 
consumatorilor în condiţiile unei informaţii perfecte (Becker, 1957) şi modelele lui Phelps 
(1972), Arrow (1971), care au la baza informaţia imperfectă. 

 
1. Modelul de discriminare al lui Becker 
 
În opinia lui Becker există două tipuri de discriminare: discriminarea prin „gust” 

(determinată de angajatori şi salariaţi) şi discriminarea prin interes. Discriminarea poate fi 
determinată de atitudinile oamenilor faţă de cei cu care lucrează, faţă de cei pe care îi 
supraveghează şi faţă de cei de la care cumpăra bunuri şi cer în schimb o compensaţie pentru 
a lucra cu membrii grupului discriminat. 

Becker (1957)  a presupus că firmele vor avea o utilitate negativă dacă angajează femei 
şi a analizat acest tip de discriminare pe baza a două grupuri de salariaţi: grupul 1, format din 
lucrători de sex masculin, şi grupul 2, format din salariaţi de sex feminin. Cele două grupuri 
sunt perfect substituibile în producţie, chiar dacă pentru firmă a angaja un lucrător din grupul 
2 atrage după sine costuri psihologice pe care nu le-ar fi avut dacă ar fi angajat un lucrător din 
grupul 1. Orice cost nonpecuniar plătit de angajator va determina o creştere a costului salarial. 
De exemplu, dacă costul salarial pentru lucrătorii din grupul 1 este egal cu w, pentru lucrătorii 
din grupul 2 va fi (1+di)w. Valoarea di poartă denumirea de coeficient de discriminare al lui  
Becker, care măsoară „preferinţele” unui angajator pentru un anumit lucrător. Coeficientul di 
este foarte greu de măsurat deoarece este diferit de la un angajator la altul şi poate depinde şi 
de natura locului de muncă.  

În cazul în care cele două grupuri de salariaţi (grupul 1 şi grupul 2) sunt 
complementare sau imperfect substituibile stabilirea unui echilibru va determina o creşterea a 
salariilor pentru grupul 1 şi o diminuare pentru grupul 2.  Exemplificăm cazul a două grupe de 
lucrători : grupul 1 este compus din lucrători mai calificaţi, în timp ce grupul 2 este format 
din salariaţi mai puţin calificaţi, iar indivizii din primul grup au o atitudine ostilă faţă de 
colegii lor mai puţin pregătiţi. Dacă firma va angaja lucrători din ambele grupe, pentru a-i 
păstra pe cei care fac parte din grupul 1, ea va trebui să le ofere un salariu mai mare pentru a-i 
motiva. Această „primă” este finanţată din diminuarea salariilor lucrătorilor mai puţin 
calificaţi. Arrow a atras atenţia unui caz particular, asemănător cu cel anterior, care poate să 
apară atunci când un departament din cadrul unei companii este condus de o persoană de sex 
feminin, iar lucrătorii care formează departamentul respectiv au o anumită aversiune faţă de 
aceasta. În acest caz pentru firmă va fi foarte costisitor să compenseze atitudinea lucrătorilor 
printr-o mărire salarială şi soluţia ar fi în acest caz ca persoana de sex feminin să nu aibă 
funcţie de conducere. Pe o piaţă concurenţială însă, asemenea atitudini sunt sancţionate şi se 
încearcă obţinerea unei egalităţi de şanse pentru toţi lucrătorii şi înlăturarea oricărui tip de 
discriminare. 

 
2. Discriminarea statistică 
 
Discriminarea statistică(1) are la bază imperfecţiunea informaţiei, iar în literatura de 

specialitate există două curente. Primul a fost iniţiat de Arrow (1973), care analizează cum 
estimările (fondate sau nu) asupra productivităţii diferitelor grupuri pot influenţa deciziile de 
angajare şi nivelul salariilor; iar al doilea curent este reprezentat de Phelps, (1972), Aigner şi 
Cain (1977).  Pentru ambele teorii informaţia asimetrică duce la apariţia incertitudinii pe piaţa 
muncii. 

Discriminarea statistică poate fi explicată şi din perspectiva economiei moderne în care 
informaţia, convingerile şi aşteptările influenţează comportamentul economic. Convingerile 
trebuie să aibă la baza anumite dovezi, iar în cazul în care sunt contrazise de experienţă, nu 
pot supravieţui. 
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2.1. Modelul de discriminare al lui Arrow 
 
Arrow (1971) considera că diferenţele de venituri dintre femei şi bărbaţi, albi şi negri, 

cu aptitudini sau fără, depind atât de productivitatea muncii, cât şi de o altă caracteristică 
considerată valoroasă pe piaţă. În viziunea sa, pe piaţă sunt considerate valoroase şi alte 
caracteristici care nu au nicio legătură cu productivitatea muncii: rasa, sexul şi etnia. În studiul 
său, Arrow se opreşte asupra primei caracteristici şi defineşte discriminarea pe baza a doua 
grupuri de persoane (albi şi negri). Discriminarea apare atunci când un agent economic 
(angajator, cumpărător) este dispus să plătească mai mult pentru a putea lucra numai cu 
salariaţii albi sau să achiziţioneze un bun de la un vânzător de culoare albă. 

Arrow consideră că discriminarea a existat întotdeauna într-o formă perfect evidentă, 
iar cetăţenii americani ştiau că la cele mai bune locuri de munca lucrătorii negri nu au acces. 
Exista însă şi o segregare atât la nivel spaţial cât şi la nivel ocupaţional, ceea ce înseamnă că  
lucrătorii de culoare aveau acces doar în anumite zone rezidenţiale şi doar la anumite meserii 
(locuri de muncă).  

În analiza sa, Arrow se foloseşte de două abordări, cea a alegerii raţionale şi cea 
economică. Cea din urmă abordare are însă o acoperire mai restrânsă decât alegerea raţională, 
deoarece pieţele reprezintă principala instituţie în care indivizii acţionează. În teoria raţională 
agenţii economici acţionează eficient faţă de constrângerile impuse de preferinţe, tehnologie, 
convingeri etc.  

Arrow consideră că discriminarea porneşte de la angajator, de la „gusturile” 
discriminatoare ale altor angajaţi (care au funcţii de conducere) şi din această cauză  vorbim 
de o separare industrială, şi în niciun  caz nu se mai poate discuta de o discriminare salarială. 
Totuşi, dacă este uneori necesar ca un lucrător de culoare să lucreze cu un  salariat alb în 
cadrul aceleiaşi industrii, se va face o departajare salariala discriminatorie între ei. În opinia 
lui Arrow, modelul discriminării bazat pe gusturile angajatului poate explica separarea între 
industrii, dar nu şi pe cea dintre ocupaţii. 

Arrow, în analiza sa, consideră ca diferenţele de productivitate intre albi şi negri pot fi 
explicate de calitatea educaţiei, de diferenţele culturale, dar cauza nu este în sine observabilă. 
Experienţa angajatorilor îi va face  pe aceştia să utilizeze caracteristica observabilă, rasa, ca un 
surogat pentru caracteristicile neobservabile, care sunt de fapt cauza diferenţelor de 
productivitate. 

În modelul propus de Arrow (1998, pp. 91-100) preferinţele discriminatorii ale 
angajatorilor sunt înlocuite cu percepţiile „acestora asupra realităţii” şi au la baza două 
ipoteze: 

• angajatorul nu dispune, a priori, de o informaţie perfectă asupra productivităţii 
lucrătorilor; 

 angajatorul se confruntă cu două tipuri de lucrători:  o parte din aceştia au un nivel 
de calificare mai ridicat, în timp ce ceilalţi nu dispun de aceeaşi calificare. 

Arrow, în cadrul analizei sale, pleacă de la următoarea presupunere: pe piaţa muncii 
exista numai doi factori de producţie, care sunt nesubstituibili: muncă calificată (Q) şi muncă 
necalificată (NQ). Fiecare individ din societate poate furniza munca ce este necalificată, 
reciproca nefiind însă valabilă. Investiţia realizată de angajator nu îmbracă forma unor cursuri 
de formare profesională, ci se concretizează sub forma unui test pentru care firma plăteşte o 
sumă fixă egală cu C pentru fiecare lucrător şi în funcţie de care poate stabili dacă lucrătorul 
este sau nu calificat. 

 Lucrătorii, în aceste condiţii, pot fi separaţi în două grupe distincte datorită indicilor 
observabili (rasa, sexul etc.). Pentru simplificare presupunem că avem două grupuri: grupul 1 
(majoritar) şi grupul 2 (minoritar). Deoarece angajatorul nu poate cunoaşte a priori care sunt 
lucrătorii calificaţi, Arrow introduce noţiunea de convingere subiectivă asupra probabilităţii ca 
un lucrător din grupul P1(q) sau din grupul doi P2(q) să fie calificat. 
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Condiţia de echilibru pentru angajarea lucrătorilor calificaţi este: 
C = Pi(q) [Pmgi – wi], i = 1,2        (1) 

unde:  
wi – reprezintă salariul;  
Pmgi = productivitatea marginală a muncii;  
Pi(q) = probabilitatea ca un lucrător să fie calificat;  
C = câştigul firmei.  
Ecuaţia propusă de Arrow corespunde situaţiei unei situaţii perfecte, iar testul poate 

stabili exact nivelul de productivitate pentru salariaţi (tabelul 1). 
 

Tabelul 1 
Rezultatele testului 

 

Starea: 
calificat sau necalificat 
Reuşita sau eşecul la 

test 

 
Q^ 

 
NQ^ 

 
Suma 

Q 1 0 1 
NQ 0 1 1 

 

Sursa: Plassard. M., Discrimination sur le marche du travail et information imparfaite,  
p. 119. 

 
În tabelul de mai sus „ 1” semnifică existenţa unei concordanţe între reuşita la test şi 

nivelul de calificare, în timp ce „0” semnifică situaţia contrară. Pentru cei care reuşesc la test, 
Pi(q^) = Pi(q), ceea ce înseamnă că valoarea anticipată va fi egală cu cea reală, iar ecuaţia 
propusă de Arrow devine: 

C = Pi(q^)[E(Pmgi/q^-wi], i = 1, 2        (2) 
Nereuşita la test determină neangajarea persoanei în cauză, iar probabilitatea de a reuşi 

la test trebuie să fie egală cu probabilitatea de a fi calificat. În aceste condiţii câştigul firmei 
este egal cu diferenţa între productivitatea marginală a muncii calificate şi nivelul salariului, 
iar aceasta diferenţă este ponderată cu probabilitatea de a fi calificat.  

Dacă lucrătorii calificaţi din cele două grupuri sunt perfect substituibili în producţie,  
înseamnă că: Pmg1 = Pmg2.  În ceea ce priveşte diferenţa dintre salarii  scriem că:  

C=P1(q)[Pmg1-w1] )q(P
CPmg)q(Pw

1

11
1

−×
=→ ;      (3) 
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11

)q(P
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22 −× =
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21

21

×
− .  (5) 

 
În cazul în care P1(q)>P2(q) se înregistrează o diferenţă între salariile lucrătorilor care 

au acelaşi nivel al productivităţii şi sunt perfect substituibili. În acest caz vorbim de  existenţa 
unei discriminări datorită acordării unui salariu mai mare pentru lucrătorii care fac parte din 
grupul 1. Dacă proporţia lucrătorilor calificaţi este mai mare în grupul majoritar decât în 
grupul minoritar, plecând de la ipoteza unei aprecieri corecte de către angajator a 
caracteristicilor celor două grupuri, lucrătorii din grupul 1 vor primi un salariu mai mare decât 
cel al lucrătorilor (care au acelaşi nivel de pregătire) din grupul 2. Datorită existenţei unei 
incertitudini în ceea ce priveşte evoluţia productivităţii lucrătorilor, la care se adaugă 
imposibilitatea determinării sale, acest lucru face ca lucrătorii din grupul minoritar „să 
plătească” pentru lucrătorii mai puţin calificaţi din grupul din care face parte. 
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Arrow, în cadrul modelului său, pleacă de la existenţa unor probabilităţi subiective (de 
altfel întreaga analiză se situează într-un mediu concurenţial „pur”) în care discriminarea pe 
piaţă, aptitudinile, calificările sunt presupuse identice în cele două grupuri. Discriminarea 
statistică în acest exemplu este determinată de existenţa unor concepţii eronate a angajatorilor, 
iar acest tip de discriminare este mult dificil de analizat decât teoria fondată pe „gusturi”.  

Analiza lui Arrow are la bază teoria disocierilor cognitive „convingerile şi acţiunile se 
găsesc într-un anumit echilibru dacă indivizii acţionează într-un anumit fel (într-un mod 
discriminatoriu), ei au tendinţa de a dezvolta convingeri care să justifice un asemenea 
comportament” (Aigner, Cain, 1977, pp. 175-187). 

  
2.2. Modelul de discriminare propus de Phelps 
 
 Modelul de discriminare propus de Phelps (1972, pp. 659-661) pleacă de la ipoteza 

ca deciziile angajatorilor în procesul de recrutare se bazează pe un indicator al abilitaţii, y, 
(asemănător unui test care măsoară nivelul de competenţe) care indica nivelul de calificare q. 
În practică, y implică un număr mai mare de măsurători, însă pentru simplificare se presupune 
că, y măsoară un singur punctaj la test. Ecuaţia de măsurare ne arată relaţia dintre y şi q care 
poate fi scrisă, astfel:  

Y = qi + u,           (6) 
unde: u este o eroare aleatoare independenta de q, cu medie 0 şi variaţia constanta (q are o 
distribuţie normală). 

Angajatorii pot observa punctajul de la test, y, dar ei sunt interesaţi de acesta numai 
în măsura în care le furnizează informaţii despre variabilă neobservabilă, q. Astfel interesul 
angajatorului este determinat de valoarea aşteptată sau preconizată a lui q, pe care o vom 
nota q^.  

Valoarea aşteptată poate fi exprimată ca o medie ponderată a două efecte – un efect de 
grup ă(1-γ)α] – şi – un efect individual, (γ×y): 

q^ =  E(q|y) = (1–γ)α + γ×y + u’        (7) 
unde: u’ este eroarea care se comportă normal, γ reprezintă o măsură a fiabilităţii 

rezultatului testului y,(0<γ<1), iar α este media grupului. 
iar:  

2
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==
×
××

===
+

=γ  ,  (8) 

unde: r² este coeficientul de corelaţie între q şi y. 
 

Phelps consideră că angajatorul anticipează rezultate mai bune pentru lucrătorii de 
culoare la rezultate înalte ale testării, iar în opinia lui Aigner şi Cain(2) la rezultate scăzute ale 
testului se anticipează că muncitorul alb va excela faţă de cel culoare. Putem spune astfel că 
albii cu scoruri joase sunt plătiţi mai bine decât negrii cu aceleaşi scoruri. Acest lucru 
compensează faptul că albii cu scoruri înalte sunt plătiţi mai puţin decât negrii cu scoruri 
înalte (figura 1). 

Din grafic observăm că la un nivel mai ridicat al productivităţii muncii persoanele de 
culoare obţin rezultate mai bune în cadrul procesului de testare. Phelps consideră că există 
„plăţi diferite pentru acelaşi rezultat al lui y” (al testului). Însă, datorită faptului că y face 
referire la o productivitate previzionată şi nu la cea reală, se poate considera discriminarea ca 
fiind relevantă din punct de vedere economic doar dacă se face referirea la q şi nu la y 
(Aigner, Cain, 1977, p. 179). Prin urmare, chiar şi o impunere legală a unor plăţi egale pentru 
rezultate egale ale lui y nu ar contribui cu nimic la ridicarea statutului general al persoanelor 
de culoare. 
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Sursa: Aigner, Cain (1977) Statistical Theories of Discrimination în Labor Markets, p. 179. 

Figura 1. Previziuni ale productivităţii (q) în funcţie de rasă şi rezultatul testului(y),  
în ipoteza unei pante mai adânci pentru negri 

 
Un model care reflectă aceste evidenţe ia în considerare faptul că procesul de testare 

este mai puţin fiabil pentru negri decât este pentru albi, lucru ce se poate observa din 
reprezentarea grafică aparţinând lui Aigner şi Cain (figura 2). Ca şi în cazul anterior fiecare 
muncitor este plătit conform productivităţii sale. Singura diferenţă ce se poate observa în 
figura 2 este aceea că albii cu rezultate peste medie au venituri mai mari decât negrii, iar 
reversul este adevărat pentru rezultate sub medie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Aigner, Cain (1977), Statistical Theories of Discrimination în Labor Markets, p. 180. 
 

Figura 2.  Previziuni ale productivităţii (q) în funcţie de rasă şi rezultatul 
testului(y), în ipoteza unei pante mai adânci pentru albi 
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Aigner şi Cain (1977, pp. 175-187) definesc discriminarea ca fiind situaţia în care 
„salariile medii nu sunt proporţionale cu productivitatea medie” sau „grupurile cu aceeaşi 
productivitate medie nu primesc aceeaşi compensaţie medie”. 

Dickinson şi Oaxaca (2006) consideră că angajatorii discriminează salariaţi în speranţa 
diminuării ratei de risc. De cele mai multe ori, discriminarea statistică pe piaţa muncii apare 
datorită lipsei de informaţii care există la nivelul angajatorului în ceea ce priveşte lucrătorul şi 
productivitatea individuală a acestuia. 

În urma studiului şi experimentului efectuat, care a constat în analiza a două pieţe  
(angajatori-angajaţi), Dickson şi Oxaca au ajuns la concluzia că femeile sunt adversare ale 
riscului şi negocierii. Astfel, o femeie angajator tinde să ofere un contract de salarizare mai 
mare încă de la început pentru lucrători. 

  
3. Efectele discriminării 
 
Discriminarea poate să fie negativă şi pozitivă; cea din urmă urmăreşte accesul 

grupurilor defavorizate la un loc de muncă, la intrarea într-un magazin, la deschiderea unui 
cont bancar sau obţinerea unui împrumut, la contactul cu personalul instituţiilor de 
învăţământ, la contactul cu personalul unităţilor medico-sanitare şi la căutarea unei locuinţe 
de închiriat sau de cumpărat etc. Aceste măsuri pot avea şi efecte negative pentru grupul 
majoritar, deoarece aceştia îşi vor simţi poziţia şi şansele afectate. Cu toate acestea 
discriminarea pozitivă este necesară pentru a integra în societate grupurile defavorizate. 

Discriminarea negativa are numeroase efecte negative: apariţia incertitudinii pe piaţa 
muncii; creşterea costului şi a  duratei de căutare a unui loc de muncă pentru grupul 
discriminat; costul de oportunitate este mai mic pentru grupul minoritar decât pentru grupul 
majoritar, deoarece câştigurile potenţiale ale acestora sunt mai mici; apariţia şomajului şi a 
lucrătorilor descurajaţi (care apare ca urmare a creşterii cheltuielilor pentru căutarea unui loc 
de muncă). Această formă de discriminare poate fi considerată un eşec al pieţei, deoarece  
generează costuri medii de investiţii mai mari decât în cazul unor atitudini egale. 

 
Mulţumiri 
 
Acest articol a fost publicat pe baza contractului CNCSIS-UEFISCSU, proiect PNII-

RU cod PD 281/2010 (nr. 77/2010). 
 
  

Note 
 
(1) La baza discriminării statistice se găsesc teoriile echilibrului general formulate de Arrow-Debreu, 
precum şi modelul lui Akerlof, care pleacă de la ideea că informaţia nu este nici perfectă, nici gratuită. 
(2) Vezi Dennis J. Aigner, Glen G. Cain, Statistical Theories of Discrimination în Labor Markets, 
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 30, No. 2. (Jan., 1977), pp. 175-187. 
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Rezumat. Lucrarea noastră include analize cu privire la impactul îmbătrânirii 

populaţiei şi al modificării structurii populaţiei pe grupe de vârstă asupra sustenabilităţii în 
modelul social european. Pentru a reduce impactul modificărilor demografice, este necesară 
reforma sistemelor de pensii, mai ales a celui public. Noi considerăm că principalele direcţii 
de reformă în interiorul UE ar trebui să fie creşterea vârstei legale de pensionare şi 
egalizarea progresivă a acesteia pentru bărbaţi şi femei, creşterea stagiului de cotizare la 
sistemul public de pensii, reducerea pensionărilor anticipate, stimularea extinderii perioadei 
active, dar şi modificarea regulilor sistemului public de pensii şi introducerea pilonului de 
pensii private.  

 
Cuvinte-cheie: sistemul public de pensii; sustenabilitatea finanţelor publice; reforme; 

problema îmbătrânirii. 
 
Coduri JEL: E24, J11. 
Coduri REL: 3D, 8K, 20B. 
 
 
1. Introducere 
 
Modelul social modernizat este sustenabil atâta timp cât există o corelaţie virtuoasă 

între obiectivele stabilite prin Strategia Lisabona: productivitate – ocupare – coeziune socială. 
Acestea armonizează eficienţa cu echitatea socială, stimulând procesul de creştere economică 
în condiţiile stabilităţii finanţelor publice. Orice factor intern sau extern care generează 
ruperea legăturilor anterioare este în măsură să conducă fie la o încetinire a ratei de creştere 
economică (sau chiar recesiune), fie la o reducere a populaţiei ocupate, fie la o accentuare a 
inegalităţilor sociale sau, în cea mai nefavorabilă situaţie, chiar la toate cele trei efecte în 
acelaşi timp. În consecinţă, datoria publică a statelor membre ale UE ar creşte, reducând 
posibilitatea de asigurare a coeziunii prin transferuri bugetare. 

Unul dintre factorii care ar putea reprezenta o ameninţare a modelului îl constituie 
îmbătrânirea populaţiei. În sine, acest proces nu constituie un aspect nefavorabil, deoarece 
este efectul dezvoltării economice, concretizată în creşterea speranţei de viaţă. Mai degrabă, 
inabilitatea politicilor curente promovate în domeniul pieţei muncii, al educaţiei şi în cel 
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social de a se adapta schimbărilor demografice, reprezintă sursa acestei probleme. Prin 
urmare, esenţa dificultăţilor induse de procesul de îmbătrânire este determinată de slaba 
capacitate a ţărilor membre de a creşte participarea populaţiei pe piaţa muncii fără a afecta 
calitatea vieţii indivizilor. Includerea acestui obiectiv în cadrul reformelor care vizează statul 
bunăstării este o fereastră de oportunitate în vederea atenuării impactului creşterii ponderii 
persoanelor vârstnice în cadrul UE.  

În cadrul acestui capitol am realizat o prezentare a principalelor evoluţii demografice 
europene, iar în funcţie de acestea am analizat soluţiile pentru reducerea presiunii populaţiei 
îmbătrânite. Obiectivul este acela de a identifica câteva bune practici în domeniul pensiilor 
publice şi private, al funcţionării pieţei muncii şi al coordonării între viaţa profesională şi cea 
de familie. 

 
2. Materiale şi metode 
 
Reformele sistemelor de pensii din UE 
Tendinţele demografice vor genera majorarea cheltuielilor publice cu pensiile ca 

pondere în PIB în majoritatea ţărilor membre ale UE (22 din 27), însă reformele sistemelor de 
pensii pot genera o atenuare a presiunii asupra bugetelor naţionale. Principalele soluţii 
identificate în statele membre constau în coordonarea vârstei de pensionare cu creşterea 
speranţei de viaţă, în restricţionarea accesului la schemele de pensionare anticipată şi în 
stabilirea unor stimulente de menţinere pe piaţa muncii. Aceste măsuri ar trebui să conducă la 
creşterea ratei participării lucrătorilor vârstnici şi la diminuarea ratei de dependenţă 
economică în cazul persoanelor ocupate. 

Modificarea cheltuielilor bugetare pentru pensii este în primul rând rezultatul creşterii 
ponderii persoanelor în vârstă (reflectată de sporirea ratei de dependenţă a acestora), care 
generează şi o majorarea numărului de pensionari. Pentru a compensa acest efect ar trebui să 
se mărească proporţia pensionarilor în persoanele de peste 65 de ani (65+), să sporească rata 
ocupării şi să se revizuiască valoarea pensiei, ţinând cont de durata vieţii. În vederea 
cuantificării influenţei factorilor care acţionează asupra cheltuielilor pentru pensii, exprimate 
ca pondere în PIB, am utilizat următoarea descompunere, propusă de către Comisia 
Europeană: 
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Variaţia raportului dintre transferurile pentru pensii şi PIB este suma variaţiilor a cinci 

factori, identificaţi pe baza rapoartelor din partea dreaptă a ecuaţiei de mai sus: 
1. efectul ratei de dependenţă a populaţiei în vârstă, care evidenţiază impactul 

îmbătrânirii populaţiei asupra creşterii cheltuielilor pentru pensii, deoarece odată cu numărul 
persoanelor vârstnice sporeşte şi numărul pensionarilor; 

2. efectul proporţiei pensionarilor în populaţia peste 65 de ani; acest indicator este 
influenţat atât de decizia de creştere a ratei participării persoanelor vârstnice, precum şi de 
evoluţia ponderii persoanelor de peste 65 de ani. Dacă acest raport va creşte, atunci se vor 
majora şi cheltuielile pentru pensii; 

3. efectul ocupării, calculat ca raportul dintre populaţia aptă de muncă şi populaţia 
ocupată, adică inversul ratei ocupării; o creştere a proporţiei celor ocupaţi va genera o creştere 
a PIB şi o scădere a numărului pensionarilor, ceea ce va reduce ponderea în PIB a pensiilor; 

4. efectul câştigului din pensii, calculat ca raport între pensia medie şi salariul mediu 
(presupus egal cu productivitatea orară a muncii, la nivel macroeconomic); dacă se majorează 
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cuantumul pensiei relativ la salariul mediu din economie, atunci proporţia cheltuielilor pentru 
pensii în PIB va creşte; 

5. efectul orelor medii lucrate obţinut prin împărţirea numărului de persoane ocupate la 
numărul total de ore lucrate în economie, adică inversul orelor medii lucrate de o persoană 
ocupată. 

Dintre cei cinci factori care influenţează cheltuielile pentru pensii, primul are impactul 
cel mai ridicat, expresie a tendinţei de îmbătrânire a populaţiei, care poate fi foarte dificil de 
atenuat (probabil numai prin sporirea natalităţii şi a numărului de imigranţi apţi de muncă). 
Dacă s-ar ţine cont doar de rata de dependenţă a populaţiei, atunci UE-27 ar înregistra o 
creştere mult mai mare a cheltuielilor pentru pensii, şi anume de 8,7 p.p. faţă de 2,4 p.p., nivel 
estimat pentru 2060. De asemenea, acest factor contribuie la sporirea transferurilor acordate 
pensionarilor în toate economiile, cu valori cuprinse între 4,2 p.p. în cazul Marii Britanii şi 
13,7 p.p. în România. Efectul sporirii dependenţei persoanelor de peste 65 de ani este mai 
semnificativ până în 2040, după care se anticipează o reducere a importanţei acestui factor; 
astfel impactul asupra bugetului de pensii va fi de două ori mai mare între anii 2020-2040, faţă 
de perioada 2040-2060(1).  

În aceste condiţii, marjele de manevră ale ţărilor membre se referă la modificarea 
celorlalţi patru factori astfel încât să scadă raportul dintre pensii şi PIB. În lipsa reformelor 
care să genereze creşterea ratei de ocupare totale, reducerea proporţiei pensionarilor în 
persoanele de peste 65 de ani şi scăderea cuantumului pensiei relativ la salariul mediu, 
cheltuielile pentru pensii vor creşte în medie cu 6,3 p.p. faţă de nivelul prognozat. Precum se 
observă în tabelul 1, în majoritatea ţărilor membre rata de dependenţă constituie singurul 
factor care măreşte presiunea asupra bugetului de pensii, în timp ce ceilalţi patru acţionează în 
sens invers, necompensând decât parţial efectul indus de îmbătrânirea populaţiei. Rezultă că 
majorarea dependenţei persoanelor vârstnice nu constituie o fatalitate pentru sistemul de 
redistribuire atâta timp cât se adoptă măsurile potrivite. 

 
Tabelul 1 

Factorii care influenţează cheltuielile pentru pensii (% în PIB) 
 

Descom-
punerea 

cheltuielilor 
pentru pensii 

(%PIB) 

Vari-
aţia 

(2007-
2060) 

Efectul 
îmbă-
trânirii 

Efectul 
proporţiei 
pensio-
narilor 

Efectul 
ocupării 

Efectul 
câştigului 
din pensii 

Efectul 
orelor 
lucrate 

Nivelul 
estimat 

pentru 2060 

EU-27 2,4 8,7 -2,6 -0,7 -2,5 -0,6 12,5 
Austria 0,9 9,9 -2,6 -1 -5 -1 13,6 
Belgia 4,8 7,4 -0,9 -0,5 -1 -0,3 14,7 
Bulgaria 3 9,1 -3 -0,5 -1,8 -0,8 11,3 
Cehia 3,3 9,5 -3,5 -0,5 -1,2 -1,1 11 
Cipru 11,4 10,8 1,6 -0,5 -0,3 -0,2 17,7 
Danemarca 0,1 6,5 -4,9 -0,1 -0,5 -0,7 9,2 
Estonia 0,7 4,6 -1,6 -0,2 -3,1 -0,4 4,9 
Finlanda 3,3 8,7 -3,1 -0,4 -0,9 -0,7 13,4 
Franţa 1 8,4 -2,2 -0,5 -4 -0,7 14 
Germania 2,3 7,9 -1,9 -0,8 -2,2 -0,8 12,8 
Grecia 12,4 12,7 -0,4 -0,6 0,8 -0,1 24,1 
Irlanda 6,1 5,9 -1,5 -0,2 0,7 -0,3 8,6 
Italia -0,4 10,4 -3,2 -1,1 -5,5 -1 13,6 
Letonia -0,4 5,7 -1,6 -0,2 -3,9 -0,4 5,1 
Lituania 0,6 9,6 -2,4 0 -1,8 -0,8 11,4 
Luxemburg 15,2 8,4 5,2 -0,7 1,2 0,3 23,9 
Malta 6,2 11,3 -3,1 -0,2 -0,5 -0,8 13,4 
Marea Britanie 2,7 4,2 -1,4 0,3 0,5 -0,3 9,3 
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Descom-
punerea 

cheltuielilor 
pentru pensii 

(%PIB) 

Vari-
aţia 

(2007-
2060) 

Efectul 
îmbă-
trânirii 

Efectul 
proporţiei 
pensio-
narilor 

Efectul 
ocupării 

Efectul 
câştigului 
din pensii 

Efectul 
orelor 
lucrate 

Nivelul 
estimat 

pentru 2060 

Olanda 4 6,6 -1,5 -0,5 -0,6 -0,4 10,5 
Polonia -2,8 13,4 -6,3 -0,6 -7,1 -1,8 8,8 
Portugalia 2,1 9,8 -1,7 0,3 -4,5 -0,9 13,4 
România 9,2 13,6 -4,9 -0,1 1,7 -1,5 15,8 
Slovacia 3,4 11,7 -2,9 -0,6 -2,4 -1,4 10,2 
Slovenia 8,8 13,7 -3,5 -0,6 -0,7 -0,7 18,6 
Spania 6,7 10,7 -0,9 -0,9 -1,7 -0,5 15,1 
Suedia -0,1 5,6 -0,4 -0,3 -4,3 -0,6 9,4 
Ungaria 3 11,3 -5,4 -0,7 -1,1 -1 13,8 

Sursa: Comisia Europeană, EPC (2009). 
 
Dintre factorii care atenuează influenţa ratei de dependenţă, cei mai importanţi se 

referă la variaţiile proporţiei pensionarilor în populaţia de peste 65 de ani şi ale beneficiului 
relativ generat de pensii. Scăderea acestora sugerează şi efectele viitoare ale reformelor 
întreprinse până în prezent. Astfel, ţările membre care au adoptat deja măsuri pentru 
descurajarea pensionărilor anticipate şi pentru sporirea vârstei de pensionare vor înregistra o 
scădere a numărului de pensionari la 100 de persoane vârstnice, ceea ce va micşora presiunea 
transferurilor asupra bugetului. Aceeaşi consecinţă se manifestă şi în cazul acelor economii 
care au renunţat la raportarea pensiilor la salariul mediu, adoptând indexarea acestora în 
funcţie de rata inflaţiei.  

Raportul dintre numărul pensionarilor (incluşi în schema publică de acordare) şi numărul 
total al indivizilor de peste 65 de ani va scădea în UE-27 de la 138% în 2010 la 110% în 2060. 
Rezultă că, în prezent, vârsta medie de pensionare este mai redusă de 65 de ani, iar o parte dintre 
persoanele vârstnice se pensionează anticipat. Însă, ca urmare a reformelor adoptate în prezent, 
numărul celor care se vor pensiona înainte de 65 de ani va scădea cu 30 p.p. (relativ la numărul 
celor peste 65 de ani). Dintre ţările membre, Luxemburg, Polonia, Lituania, Cehia, Slovacia, 
România, Portugalia şi Austria vor avea în 2010 un număr al pensionarilor cu peste 70% mai 
mare decât al persoanelor peste 65 de ani, dovadă a existenţei unei vârste reale scăzute de 
retragere de pe piaţa muncii. Majoritatea statelor membre care au reformat până în prezent 
sistemul public de pensii au decis creşterea progresivă a vârstei de pensionare până în anul 
2020; de aceea, cea mai mare reducere a decalajului dintre pensionari şi indivizii peste 65 de ani 
va avea loc între 2010 şi 2020, scăderea medie fiind la nivelul UE-27 de 12 p.p.  

În perioada 2010-2060, s-a estimat că raportul între pensionari şi vârstnici se va reduce 
cel mai mult în noile ţări membre, care sunt cele mai afectate de îmbătrânirea populaţiei, 
precum se observă în tabelul 1. Astfel, în Polonia, Ungaria, Slovacia, România şi Cehia 
scăderea va fi de cel puţin 69%, ceea ce va genera un număr de pensionari doar cu cel mult 
17% mai mare decât al celor peste 65 de ani. În majoritatea ţărilor membre, raportul va 
rămâne supraunitar în anul 2060, singurele excepţii fiind Danemarca şi Malta, în cazul primei 
ţări fiind stabilită creşterea vârstei de pensionare la 72 de ani. Situaţiile din Malta şi Spania 
sunt  unele diferite, deoarece drepturile femeilor sunt incluse în pensiile primite de soţii 
acestora. Singurele ţări în care variaţia numărului de pensionari la 100 de indivizi de peste 65 
de ani va genera creşterea cheltuielilor cu pensiile în PIB sunt Luxemburg şi Cipru. În prima 
ţară numărul pensionarilor va fi de 3,2 ori mai mare relativ la persoanele peste 65 de ani, faţă 
de 2,2 în prezent; această evoluţie constituie efectul acordării de pensii şi lucrătorilor 
provenind din alte ţări, dar care au activat în respectiva economie. 

Proiectata reducere a pensionarilor plătiţi din bugetul public relativ la populaţia 
vârstnică nu trebuie atribuită doar prelungirii participării pe piaţa muncii dincolo de 65 de ani, 
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ci şi extinderii schemelor private de pensii sau tendinţei de creştere într-o mult mai mare 
măsură a populaţiei peste 65 de ani faţă de cea între 55 şi 64 de ani (din care ar putea proveni 
alţi pensionari). 

În tabelul 1 am inclus şi un alt indicator care surprinde, mai exact impactul evoluţiilor 
demografice asupra bugetului public, şi anume rata de dependenţă a sistemului de pensii, 
calculată ca raport între numărul beneficiarilor de pensii şi cel al contribuabililor. Deoarece 
sporirea ponderii populaţiei peste 65 de ani se face în detrimentul reducerii populaţiei apte de 
muncă, este de aşteptat ca raportul să crească între 2010-2060, în ciuda eventualei majorări a 
proporţiei indivizilor ocupaţi, adică a potenţialilor contribuabili la bugetul public de pensii. 
Estimările realizate în anul 2008 confirmă această realitate, astfel că toate ţările din UE 
(pentru care există date disponibile) vor înregistra o creştere a presiunii asupra contribuabililor 
cuprinsă între 3 p.p. (Danemarca) şi 61 p.p. (Lituania). Cu cât rata dependenţei este mai 
ridicată cu atât capacitatea sistemului public de a finanţa pensiile publice va fi mai redusă. 

Cele mai vulnerabile economii din acest punct de vedere sunt România, Ungaria şi 
Bulgaria, în condiţiile în care numărul pensionarilor din anul 2010 va reprezenta cel puţin 
76% din cel al contribuabililor la sistemul public. Situaţia sistemelor de pensii ale acestora se 
va înrăutăţi până în 2060, atunci când alături de Grecia, Luxemburg, Lituania, Polonia, 
Slovenia şi Slovacia vor avea o rată de dependenţă supraunitară. În România, Bulgaria şi 
Lituania, numărul pensionarilor va fi cu 22% mai mare decât al contribuabililor, în timp ce 
Olanda şi Danemarca vor avea şi în 2060 un raport de cel puţin doi contribuabili la un 
pensionar. Performanţa celor două ţari nordice este atât rezultatul unei rate relativ mai reduse 
de dependenţă a populaţiei în vârstă, cât şi al unei proporţii ridicate a populaţiei ocupate. 

Creşterea presiunii asupra contribuabililor se reflectă în creşterea deficitului bugetului 
sistemului public de pensii în majoritatea ţărilor membre pentru care există date disponibile, 
rezultatele fiind incluse în ultimele două coloane ale tabelului 2.  

 
Tabelul 2 

Evoluţia numărului de pensionari în UE-27 
 

 Numărul de 
pensionari/populaţie 65+ 

Numărul de 
pensionari/numărul de 

contribuabili 
Contribuţii pensii – 

cheltuieli pensii (%PIB) 

 2010 2060 2010 2060 2007 2060 
EU-27 137,4 110 - - - - 
Austria 170,3 140,5 - - - - 
Belgia 142,5 132 58 90 - - 
Bulgaria 167,1 121 74 122 -3,3 -3,9 
Cehia 172,1 114,5 55 94 0,5 -2,8 
Cipru 132,9 150,5 32 86 -2,1 -13 
Danemarca 155,1 96,3 49 50 - - 
Estonia 162,7 118,8 55 88 0,5 0,7 
Finlanda 153,2 116,3 57 78 -0,7 -1,8 
Franţa 142,1 118 58 80 -0,4 -1,3 
Germania 119,8 102,1 62 91 -3,2 -4,1 
Grecia 124,7 119,1 56 102 -3,2 -15,6 
Irlanda 155,5 118,3 28 53 -0,6 -6,8 
Italia 129,3 107,1 65 95 -3,6 -3 
Letonia 141,1 110,8 45 91 1,4 0,8 
Lituania 171 130,8 61 123 -0,2 -5 
Luxemburg 226,8 319,5 43 103 0,9 -14 
Malta 130,3 88,8 50 80 -1,3 -7,6 
Marea Britanie 125,7 101,6 - - - - 
Olanda 136,3 114 30 42 - - 
Polonia 180,7 100,1 56 107 -4,7 -3,7 
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 Numărul de 
pensionari/populaţie 65+ 

Numărul de 
pensionari/numărul de 

contribuabili 
Contribuţii pensii – 

cheltuieli pensii (%PIB) 

Portugalia 173 152,3 - - -1,5 -5 
România 171,7 108,9 86 122 0,1 -8,6 
Slovacia 178,2 106,8 48 102 -2,2 -6 
Slovenia 159,8 122,7 61 118 -1,2 -10,2 
Spania 108,3 100,1 37 77 2,3 -4,7 
Suedia 135,1 131,6 40 65 -3,2 -3,4 
Ungaria 180 116,8 74 107 -2,3 -5,6 

Sursa: Comisia Europeană, EPC (2009). 
 
Dacă s-ar menţine evoluţiile anticipate în prezent, atunci Grecia, Luxemburg, Cipru şi 

Slovenia ar înregistra un deficit de cel puţin 10% al bugetului public de pensii. Dintre 
economiile care au transferat o parte a cotizaţiilor de la sistemele publice către sisteme 
finanţate obligatorii, administrate privat, numai Estonia şi Letonia ar avea surplusuri bugetare 
în anul 2060. România ar urma să treacă de la un surplus bugetar de 0,1 % din PIB în 2007 la 
un deficit de 8,6% în anul 2060, în condiţiile în care plăţile bugetare pentru pensii vor creşte 
mult mai mult decât resursele colectate. Impactul diferit asupra soldului bugetului public de 
pensii al ţărilor din UE-27 este consecinţa atât a decalajelor dintre evoluţiile demografice, cât 
şi a diversităţii sistemelor publice de pensii şi a intensităţii reformelor acestora. 

 
Exemple de reforme adoptate în statele membre ale UE 
Sistemele de pensii au ca element comun pilonul public de pensii, în timp ce 

importanţa pensiilor ocupaţionale şi private variază între ţările membre. Nucleul sistemului 
public îl constituie fie o schemă unică pentru toţi salariaţii, fie una diferenţiată pe diferite 
sectoare de activitate, numită şi ocupaţională. În majoritatea statelor Uniunii Europene se 
acordă o pensie minimă pentru cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau pentru 
persoanele ale căror salarii anterioare au fost foarte reduse. Într-o serie de ţări precum 
Danemarca, Olanda, Irlanda şi Marea Britanie, sistemul public de pensii asigură într-o primă 
fază dreptul la o pensie unică, care însă poate fi suplimentată prin contribuţiile aferente unor 
scheme de pensii ocupaţionale. În Spania, Cipru şi Irlanda, participarea la acestea este 
voluntară pentru angajaţii din sectorul privat şi condiţionată în sectorul public de participarea 
la sistemul public de pensii. De asemenea, Suedia şi majoritatea noilor ţări membre au orientat 
o parte din contribuţiile la sistemul public către fondurile private de pensii; participarea la 
acestea este condiţionată de continuarea plăţilor către bugetul public de pensii, iar pentru 
unele categorii, precum noii intraţi pe piaţa muncii sau lucrătorii în vârstă, pot există anumite 
restricţii ale accesului la schemele private. În afara acestui sistem, în care finanţarea se face 
din contribuţiile obligatorii ale salariaţilor, există schemele de pensii private voluntare, 
prezente în toate economiile cu excepţia Ciprului. 

Divergenţele dintre sistemele de pensii se reflectă şi în ceea ce priveşte tipul de pensie 
pe care acestea le oferă. Astfel, există nu doar transferuri pentru limită de vârstă, dar şi dreptul 
la pensie anticipată, pentru supravieţuitori şi pentru persoanele bolnave, ultimele putând fi 
plătite şi din bugetul pentru asigurări de sănătate, precum în cazul Franţei şi al Marii Britanii. 
Metoda de finanţare a bugetului de pensii este de asemenea diferită între ţările membre, însă 
majoritatea sunt asigurate prin sistemul pay-as-you-go (PAYG), cel prin care contribuţiile 
colectate în prezent sunt utilizate pentru acordarea pensiilor curente. În completarea acestui 
mecanism, resursele bugetare pot proveni din taxe, precum în situaţia pensiilor minime 
garantate şi din fondurile guvernamentale de rezervă.  

Sistemele de pensii au suferit transformări profunde în ultimii ani, odată cu 
accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei, reformarea acestora constituind o fereastră 
de oportunitate pentru atenuarea presiunii asupra populaţiei apte de muncă, estimată a se 
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reduce în următoarele cinci decade. Pentru a identifica viitoarea configuraţie a schemelor de 
pensii la nivel european, am realizat în cadrul acestei secţiuni o sinteză a principalelor măsuri 
de reformă întreprinse de către statele membre, reforme care vizează modificarea vârstei de 
pensionare, a contribuţiilor şi a beneficiilor.  

a) Majoritatea statelor membre au crescut vârsta legală de pensionare şi au stabilit 
egalizarea progresivă a acesteia pentru bărbaţi şi femei. 

Această reformă este strict corelată cu sporirea speranţei de viaţă şi a fost preferată 
uneia de reducere a cuantumului pensiei. Această măsură determină sporirea încasărilor 
bugetare şi permite reducerea impactului îmbătrânirii populaţiei asupra bugetului public de 
pensii. Astfel, la sfârşitul anului 2011 vârsta legală de pensionare va fi de cel puţin 62-63 de 
ani în noile ţări membre relativ mai puţin dezvoltate şi de 65 de ani în aproape toate 
economiile UE-15, urmând ca până în 2020 să ajungă în unele state la 67-68 de ani. În afara 
acestei măsuri, s-a decis creşterea vârstei de pensionare pentru femei şi egalizarea progresivă a 
acesteia cu cea a bărbaţilor. Reformele adoptate de către ţările membre au aceeaşi tendinţă, 
însă diferă intensitatea modificării vârstei de pensionare, deoarece există divergenţe între 
nivelurile actuale şi între speranţele medii de viaţă ale indivizilor, precum se observă în 
tabelul 3. 

 
Tabelul 3 

Vârsta legală de pensionare şi speranţa de viaţă a bărbaţilor şi femeilor (2008) 
 

Vârsta legală de 
pensionare (ani) 

Speranţa medie de 
viaţă (ani) 

Vârsta legală de 
pensionare (ani) 

Speranţa medie de 
viaţă (ani) 

 

Bărbaţi Femei 
Austria 65 77,42 60 82,93 
Belgia 65 76,66 64 82,30 
Bulgaria 63 69,71 59,5 76,70 
Cehia 61,8 73,86 56-60 80,18 
Cipru 65 78,21 65 81,70 
Danemarca 65 76,40 65 81,03 
Estonia 63 68,00 60,5 78,74 
Finlanda 62-68 76,13 62-68 83,05 
Franţa 60 77,45 60 84,32 
Germania 65 77,30 65 82,57 
Grecia 65 77,44 60 82,57 
Irlanda 66 77,54 66 81,89 
Italia 65 78,54 60 84,24 
Letonia 62 65,95 62 76,67 
Lituania 62,5 65,89 60 77,43 
Luxemburg 65 76,32 65 81,20 
Malta 61 75,98 60 81,06 
Marea Britanie 65 77,36 60 81,54 
Olanda 65 77,93 65 82,18 
Polonia 65 71,39 60 79,92 
Portugalia 65 75,82 65 82,43 
România 63 69,75 58 76,61 
Slovacia 62 70,87 55-59 78,72 
Slovenia 63 74,70 61 81,90 
Spania 65 77,40 65 83,87 
Suedia 61-67 78,96 61-67 83,14 
Ungaria 62 69,70 62 78,06 

Sursa datelor: Comisa Europeană, Ageing Report, 2009. 
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 Decalajele dintre ţările UE-27 în privinţa vârstei de pensionare a bărbaţilor sunt relativ 
reduse (maxim 5 ani), în condiţiile în care diferenţa dintre cea mai ridicată şi cea mai redusă 
speranţă de viaţă este de aproximativ 13 ani. În aceste condiţii, un pensionar bărbat din ţările 
baltice care se retrage de pe piaţa muncii la vârsta legală va beneficia de pensie cel mult cinci 
ani de zile, în timp ce în cazul ţărilor nordice şi sudice, durata de acordarea a transferurilor 
depăşeşte 11 ani. Rezultă că orice decizie de creştere a vârstei de pensionare nejustificată de 
sporirea speranţei de viaţă va genera în majoritatea noilor ţări membre o reducere a bunăstării 
indivizilor vârstnici. Situaţia este relativ mai favorabilă în cazul femeilor, deoarece există o 
corelaţie mai puternică între vârsta de pensionare şi durata vieţii, în ciuda deciziei de 
prelungire a duratei muncii, adoptată în ultimii cinci ani. Astfel, durata acordării pensiei către 
pensionare este de minimum 15 ani în Letonia şi de maximum 24 de ani în cazul Franţei. 
Egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi este deja prezentă în 11 dintre ţările 
membre, iar tendinţa aceasta va continua şi în cazul altor state, precum Austria (în anul 2033), 
Slovacia (în 2016), Estonia (în 2016) şi Cehia (în 2013, în cazul femeilor fără copii). 

Conform datelor incluse în tabelul 3 rezultă că noile ţări membre ale UE se confruntă 
cu cel mai mare risc asociat îmbătrânirii populaţiei, care afectează atât gradul de bunăstare al 
pensionarilor (în special pe cel al bărbaţilor), cât şi sustenabilitatea sistemelor publice de 
pensii. În condiţiile în care baza de impozitare este relativ redusă în cadrul acestor economii 
(rata de ocupare este inferioară mediei europene, iar ponderea populaţiei inactive este 
ridicată), orice măsură de reformare a sistemelor de pensii va amplifica cu siguranţă cel puţin 
unul dintre două riscuri prezentate anterior. 

b) Acordarea integrală a pensiei a fost condiţionată de creşterea duratei de contribuţie 
la sistemul public de pensii. 

Pentru a descuraja pensionarea anticipată, ţările membre au completat măsura 
majorării vârstei de pensionare cu creşterea numărului minim de ani de contribuţie, ţinând 
totuşi cont de speranţa medie de viaţă a indivizilor. Astfel, Franţa a stabilit pentru următorii 
ani creşterea numărului de ani de contribuţie numai în funcţie de sporirea duratei de viaţă, în 
condiţiile păstrării unui raport constant de 1,79 (precum cel din 2003) între perioada de plată a 
asigurărilor sociale şi perioada în care un individ ar beneficia de pensie. Dacă în ceea ce 
priveşte vârsta de pensionare, deosebirile dintre statele membre sunt relativ reduse, ele se 
accentuează în cazul stabilirii perioadei obligatorii de contribuţie: 

- 47 de ani în Cipru, începând cu 2013, faţă de 43 de ani în prezent (sectorul privat); 
- 45 de ani în Belgia şi Austria; 
- 41 de ani in Franţa, începând din 2012, în prezent fiind de 40 de ani; 
- 40 de ani în Danemarca, Irlanda, Italia, Portugalia, Ungaria, Luxemburg, Slovenia 

(în cazul bărbaţilor); 
- 37 de ani în Grecia, 35 de ani în Spania şi 30 de ani în Lituania. 
Măsura prelungirii duratei contribuţiei trebuie să fie armonizată cu numărul de ani de 

studiu şi cu viaţa familială; în caz contrar, femeile şi persoanele cu calificări superioare nu ar 
putea beneficia de întreaga pensie până la momentul împlinirii vârstei legale de pensionare. 

c) Pentru a creşte gradul de ocupare al persoanelor vârstnice, s-a redus accesul la 
pensionarea anticipată. 

Rata de ocupare a persoanelor între 55 şi 64 de ani nu va ajunge la nivelul de 50% fixat 
în anul 2000 prin Strategia Lisabona, în ciuda creşterii cu aproximativ 10 puncte procentuale 
în ultimii zece ani. În plus, se observă tendinţa declinului ocupării la o vârstă înaintată. Astfel, 
în timp ce 73% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 şi 54 de ani au un loc de muncă, 
acest procent scade la 56% în cazul persoanelor cu vârsta între 55 şi 59 de ani şi la numai 28% 
pentru indivizii între 60 şi 64 de ani.  

În majoritatea sistemelor de pensii există în mod tradiţional opţiunea pensionării 
anticipate, la care au făcut apel în trecut mai ales indivizii din economiile continentale, sudice 
şi din noile ţări membre ale UE. Economiile care nu au prevăzut o astfel de pensie sunt cele 
care au adoptat schema pensiei unice; totuşi, în cazul acestora retragerea timpurie de pe piaţa 
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muncii este posibilă numai în funcţie de contribuţiile la sistemul privat de pensii. În ultimii 
ani, majoritatea ţărilor membre au optat pentru restricţionarea graduală a accesului la 
pensionarea anticipată, în vederea sporirii proporţiei ocupării persoanelor între 55 şi 64 de ani, 
în contextul în care această rată are un potenţial semnificativ de creştere. Dintr-un studiu 
efectuat în 2006 pentru ţările UE-15 reiese că 57% dintre indivizii care fac parte din categoria 
de vârstă amintită mai sus sunt inactivi, iar 26,4% din total sunt retraşi de pe piaţa muncii. 
Ponderea acestora diferă între statele membre fiind de numai 6,5% în Suedia şi de 41,5% în 
Belgia, respectiv 40,4% în Germania. În plus, 12,6 % dintre femei, adică 6,6% din totalul 
celor cu vârsta între 55 şi 64 de ani, au motivat inactivitatea prin asumarea unor 
responsabilităţi familiale sau personale. Rezultă că 33% din populaţia inactivă ar putea fi 
integrată pe piaţa muncii dacă s-ar reduce pensionările anticipate şi dacă s-ar oferi anumite 
servicii sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor cu dificultăţi. 

Retragerea anticipată de pe piaţa muncii ar mai putea fi acceptată numai drept 
recompensă pentru lucrătorii care au un număr mare de ani de muncă. Astfel, în Franţa, 
reforma sistemului de pensii din 2003 a prevăzut opţiunea pensionării înainte de vârsta de 60 
de ani numai pentru indivizii care şi-au început cariera profesională de la o vârstă cuprinsă 
între 14 şi 17 ani şi care au numărul de ani de muncă necesari pentru a beneficia de întreaga 
pensie. De asemenea, justificarea pensionării anticipate este legată de natura activităţii 
prestate şi de condiţiile de muncă ale lucrătorilor. În prezent, ţările membre au introdus o 
latură condiţională schemei de pensionare anticipată sau au renunţat în totalitate la aceasta, 
precum rezultă din măsurile incluse în tabelul 4. 

Decizia de renunţare graduală la sistemul pensionării anticipate nu generează în mod 
automat şi sporirea ratei de ocupare a persoanelor vârstnice. Pentru a realiza acest obiectiv, 
considerăm că sunt necesare următoarele condiţii în mod cumulativ: 

- o evoluţie favorabilă a economiei care să presupună creşterea cererii de forţă de 
muncă; 

- acordarea unor facilităţi fiscale atât firmelor care angajează persoane peste 55 de 
ani, dar şi lucrătorilor respectivi; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi adaptarea timpului de muncă, mai ales pentru 
a preveni anumite probleme asociate vârstei; în lipsa acestora, va exista un risc mai ridicat de 
pensionare pe motive medicale; 

- diminuarea avantajelor pe care le aveau şomerii în vârstă şi care îi determinau să 
facă trecerea direct către pensionare şi asigurarea accesului acestora la programe de formare 
permanentă (conform principiilor flexicurităţii). 

 
Tabelul 4 

Măsurile de restricţionare a pensionării anticipate 
 

Condiţii pentru 
pensionare anticipată Detalierea condiţiilor în cazul statelor membre 

Numai în cazul anumitor 
categorii de lucrători 

-  lucrătorii peste 65 de ani (Danemarca) 
-  lucrătorii născuţi după 1/1/1949 (Polonia) 
-  lucrătorii care au condiţii dificile de muncă (Bulgaria, Estonia, România, 
Grecia, Italia, Spania) 
-  lucrători în poliţie, armată (în majoritatea statelor membre) 

O perioadă foarte mare de 
contribuţie la bugetul public 

-  15 ani (Estonia); - 480 de luni (Luxemburg); - 25 de ani (Cehia); 
-  35 de ani (Belgia, Germania şi Malta); 
-  37 de ani (Grecia şi Italia); 40 de ani (Slovenia) 

Stabilirea unei perioade 
pentru pensionare 
anticipată înainte de vârsta 
legală 

-  2 ani (Cipru, Germania şi Slovacia); 
-  3 ani (Cehia, Estonia şi Finlanda); 
-  4 ani (Lituania şi Malta); 
-  5 ani (Belgia, Slovenia şi Franţa, ultima numai în cazul unei boli);  
-  10 ani (Portugalia) 
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Condiţii pentru 
pensionare anticipată Detalierea condiţiilor în cazul statelor membre 

Penalizarea solicitanţilor - 0,9% pentru fiecare 90 de zile (Cehia); 
- 0,4% pe lună (Estonia şi Lituania);  
- 0,5 % pe luna (Portugalia, Suedia şi Slovacia); 
- 0,6% pe lună (Finlanda); 4,2 % pe an (Austria); 
- 80% din pensia normală (Letonia) 

Eliminarea - graduală (Austria) şi definitivă (Letonia, începând cu iulie 2008) 
Sursa: Comisia Europeană: Missoc Analysis 2008. 

 
d) În condiţiile măririi speranţei de viaţă, se stimulează prelungirea vieţii active, 

inclusiv amânarea pensionării. 
Tendinţa de sporire a duratei vieţii în toate ţările membre ale UE va determina, în lipsa 

oricărei reforme, creşterea numărului de ani în care un individ va beneficia de pensie, ceea ce 
va constitui o presiune suplimentară asupra bugetului public de asigurări. În aceste condiţii, 
majoritatea economiilor au decis să încurajeze amânarea pensionării, prin plata unor 
stimulente lucrătorilor care au depăşit vârsta legală de pensionare. Soluţiile adoptate nu sunt 
similare, existând ţări în care prelungirea muncii este nelimitată şi altele în care se stabilesc 
anumite restricţii referitoare la limita de vârstă sau la numărul de ani de amânare a pensionării, 
precum în Letonia, Grecia şi Cipru. În schimb, Suedia nu acordă niciun beneficiu suplimentar 
celor care rămân pe piaţa muncii după 65 de ani, în timp ce Irlanda nu oferă indivizilor 
posibilitatea retragerii după vârsta legală. În tabelul 5 am prezentat principalele măsuri de 
impulsionare a creşterii duratei muncii, precum şi eventualele condiţii asociate acestora. 

 
 

Tabelul 5 
Măsurile de amânare a retragerii de pe piaţa muncii 

 

Natura stimulentelor de 
amânare a pensionării Ţările membre 

Acordarea de beneficii  în 
funcţie de perioada lucrată 
suplimentar (fără a fi prevăzută 
o durată maximă) 

- 0,9% pe lună (Estonia); 0,6% pe lună (Finlanda); 
- 0,5 % pe lună (Germania, Slovacia, Ungaria); 
- 1,5% pentru 90 de zile (Cehia); 
- 3,6% pe an (România);  
- între 7,5% şi 10,4% pe an (Marea Britanie); 
- 3% în primul an şi 1,5% începând cu anul al V-lea (Slovenia); 
- 0,75% pe trimestru pentru 60 de ani şi 40 de ani de activitate; după 65 
de ani 1% pe trimestru (Franţa) 

Limitarea stimulentelor în funcţie 
de vârstă 

- maxim 67 de an (Grecia); maxim 68 de ani (Cipru); 
- maxim 75 de ani (Danemarca, în cazul pensiei suplimentare); 
- maxim 5 ani după vârsta legală (Letonia; 8%/an); 

Stabilirea stimulentelor în 
funcţie de alte criterii 

- 0,33% pe lună în cazul unei contribuţii între 15-24 de ani şi 1% pe an 
pentru o contribuţie de peste 40 de ani (Portugalia); 
- 4,2% pe an până la maxim 12,6% din pensie (Austria); 

Sursa: Comisia Europeană: Missoc Analysis 2008. 
 
Una dintre modalităţile prin care o asemenea măsură poate deveni funcţională constă 

în conceperea unui sistem care să faciliteze lucrătorului posibilitatea de a alege între 
menţinerea pe piaţa muncii şi pensionare. O bună practică în acest sens are Suedia, economia 
cu cea mai ridicată rată de ocupare a persoanelor cuprinse între 55 şi 64 de ani. Sistemul de 
pensii din această ţară este conceput pe baza principiului câştigurilor viagere, o persoană 
având dreptul la o pensie anuală pe baza capitalului pentru pensii împărţit la speranţa de viaţă 
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rămasă anticipată. Rezultă că persoanele vârstnice care vor  decide să amâne momentul 
pensionării vor beneficia de o pensie mai mare. O altă posibilitate pentru creşterea duratei pe 
piaţa muncii o constituie combinarea salariului cu pensia, printr-un sistem de pensionare 
parţială. Acesta funcţionează în şapte dintre ţările membre, însă vizează numai 10% dintre 
pensionarii europeni de cel mult 65 de ani şi doar 1% din cei trecuţi de această vârstă. 

e) Pentru a reduce presiunea asupra bugetului public, s-a modificat regula de stabilire a 
pensiilor. 

În condiţiile evoluţiilor demografice previzionate, creşterea numărului de pensionari şi 
reducerea numărului de salariaţi generează sporirea dependenţei de sistemul public de pensii. 
Pentru a reduce acest efect ţările membre au modificat modalitatea de calcul al pensiei în 
funcţie de trei criterii: 

1. Criteriul sustenabilităţii 
O parte dintre ţările membre (Germania, Slovenia, Finlanda, Italia, Portugalia şi 

Suedia) au acţionat în direcţia corectării mărimii pensiei acordate cu durata de viaţă şi cu 
momentul pensionării, pe baza factorilor de sustenabilitate şi a coeficienţilor de reducere. 
Astfel, în Germania nivelul pensiilor este stabilit în funcţie de raportul dintre pensionari şi 
contribuabili; punctul de bază al pensiei este majorat în funcţie de modificarea salariului 
mediu, după care este ajustat cu factorul de sustenabilitate.  

2. Criteriul indexării 
În ceea ce priveşte regula de indexare a pensiilor, există mai multe modele aplicate de 

către ţările membre, în condiţiile referinţelor la inflaţie, la creşterea nominală sau reală a 
salariului şi la rata de creştere economică: 

- ţările nordice au optat pentru indexarea în funcţie de evoluţia salariului nominal 
mediu pe economie; 

- Spania, Franţa, Italia şi Austria ţin cont de rata inflaţiei; 
- Belgia şi majoritatea noilor ţări membre indexează pensia în funcţie de un mix între 

salarii şi preţuri; 
- România şi Letonia iau în considerare variaţia reală a salariului; 
- Portugalia are ca referinţă rata inflaţiei la care se adaugă o parte din rata de creştere 

economică. 
Înlocuirea indexării pensiilor în funcţie de salarii cu variaţia lor în raport de evoluţia 

preţurilor determină o încetinire a creşterii cheltuielilor pentru pensii ca pondere în PIB, însă 
are efecte negative asupra bunăstării pensionarilor(2). Câştigurile pensionarilor relativ la 
salariaţi se vor reduce, atâta timp cât rata de majorare a veniturilor celor retraşi de pe piaţa 
muncii (în funcţie de inflaţie) este mai redusă decât procentul de creştere a salariilor. 

3. Criteriul referinţei pentru calculul pensiilor 
În stabilirea mărimii pensiilor se are în vedere salariul mediu obţinut de lucrător, fie pe 

parcursul întregii vieţi, fie într-un interval stabilit. În mod tradiţional, majoritatea ţărilor membre 
aveau ca referinţă câştigul mediu de la finalul carierei sau din anii cu cel mai ridicat salariu, ceea 
ce poate determina o creştere şi mai mare a cheltuielilor pensii, în condiţiile transformărilor 
demografice actuale. De aceea, tendinţa înregistrată în cadrul UE este de extindere a perioadei 
luate ca referinţă pentru calcularea pensiei. De exemplu, Austria va înlocui salariul din cei mai 
buni 15 ani cu venitul mediu al lucrătorului de-a lungul carierei, acest ultim reper fiind deja 
caracteristic Ungariei, Portugaliei, Letoniei, Slovaciei, Finlandei şi Suediei. 

Toate cele trei criterii de modificare a regulii de calcul al pensiei pot îmbunătăţi soldul 
bugetului public de pensii, însă generează o reducere relativă a pensiilor fie faţă de nivelurile 
anterioare, fie în raport cu salariile. O modalitate prin care se poate compensa această scădere 
o constituie contribuţia în paralel la schemele private de pensii. 

f) Pentru a creşte veniturile viitoare ale pensionarilor s-a introdus pilonul obligatoriu al  
pensiilor private. 
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În condiţiile schimbărilor demografice multe dintre ţările UE-27 au încurajat crearea 
schemelor de pensii private şi ocupaţionale, însă fondurile care le administrează nu au ajuns 
încă la maturitate. Aceasta însemnă că presiunea asupra acestora este încă foarte redusă,  
existând numai câteva ţări caracterizate printr-un număr ridicat al indivizilor care urmează să 
se pensioneze şi deci să-şi retragă contribuţia la fond. În majoritatea cazurilor, contribuţiile 
sunt superioare retragerilor, ceea ce nu va crea o presiune suplimentară asupra fondurilor 
private mai ales în perioada actuală de recesiune economică, atunci când valoarea activelor 
deţinute se reduce. Schemele pentru pensiile private au în cadrul unor ţări precum Danemarca 
şi Olanda un nivel mediu de acoperire de peste 55%, acest indicator reflectând proporţia 
pensionarilor care au contribuit la fondurile private în totalul celor retraşi de pe piaţa muncii.  
În afară de schema privată de pensii cu contribuţie voluntară, o serie de state membre au 
implementat un sistem privat finanţat de o parte din sumele direcţionate anterior către bugetul 
public de pensii. Datorită intervalului redus de la constituire, cheltuielile efectuate de către 
acest sistem sunt foarte reduse, numai Ungaria şi Suedia raportând plăţi relativ mai mari către 
pensionari, dar foarte reduse prin raportare la PIB. Pentru anul 2060 se anticipează că nivelul 
cheltuielilor aferente schemei pensiilor private obligatorii va reprezenta 1,4% din PIB în 
Suedia şi 4,8% din PIB în Letonia. 

Valoarea pensiilor ce urmează a fi plătite de către schemele private depinde nu doar de 
contribuţii, ci şi de evoluţiile pieţelor financiare. În consecinţă, venitul din pensii se poate 
reduce în condiţiile unor şocuri care generează reducerea preţurilor activelor. Analizând 
impactul crizei financiare actuale asupra fondurilor private din cinci ţări membre cu tradiţie în 
schemele de pensii private voluntare, Comisia Europeană (2009) a identificat următoarele 
evoluţii: 

- în Irlanda, o economie caracterizată printr-o puternică dependenţă a pensionarilor 
de pensiile private, fondurile private au obţinut randamente negative în ultimele luni; 

- în Olanda, securitatea sistemului este asigurată dacă raportul dintre activele şi 
pasivele fondurilor private este de cel puţin 130%; acesta s-a redus de la 140% la sfârşitul lui 
2007 la 90% în februarie 2009; 

- în Danemarca valoarea activelor fondurilor private s-a redus de la 138% din PIB în 
2007 la 119% din PIB în 2009; 

- în Suedia, valoarea activelor în cadrul sistemului de pensii private obligatorii s-a 
redus cu 34,5% la sfârşitul lui 2008 faţă de sfârşitul lui 2007; 

- în Marea Britanie, aproximativ 90% dintre fondurile existente înregistrează deficit. 
Adâncirea recesiunii, anticipată deja pentru UE în anul 2009 şi posibila sa prelungire 

în 2010, vor genera reduceri şi mai mari ale valorii activelor administrate de către fondurile 
private, accentuând deficitele acestora şi afectând posibilitatea de plată a pensiilor. În această 
situaţie deficitele fondurilor private vor fi chiar mai mari decât al celor publice, confruntate cu 
reduceri ale resurselor financiare colectate. Manifestarea deopotrivă a unei perioade de 
recesiune sau de încetinire a creşterii economice în perioada următoare şi a unei creşteri 
masive a numărului de pensionari, odată cu retragerea generaţiei baby-boom, vor afecta grav 
sustenabilitatea fondurilor de pensii, atât private, cât şi publice. 

 
3. Rezultate şi discuţii 
 
Soluţiile identificate pentru reducerea presiunii transformărilor demografice din UE, 

precum creşterea ocupării forţei de muncă, sporirea productivităţii, includerea imigranţilor pe 
piaţa muncii şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, par mai degrabă nişte utopii în 
condiţiile crizei economice pe care o traversează Uniunea Europeană. Astfel, cererea de forţă 
de muncă s-a redus semnificativ, ceea ce a determinat majorarea ratei şomajului şi reducerea 
ratei de participare pe piaţa muncii. Conform estimărilor realizate în aprilie 2009, rata 
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şomajului va ajunge rapid de la un minim la un maxim al ultimilor 30 de ani, iar câştigurile de 
ocupare din ultimii  3-4 ani vor fi anulate. În plus, sporirea şomajului a generat impunerea de 
presiuni suplimentare pe piaţa muncii pentru imigranţi. La acestea se adaugă scăderea 
încasărilor bugetare ca urmare a reducerii veniturilor în economie, ceea ce a determinat 
creşterea deficitelor bugetare ale ţărilor membre. 

Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi nu sporirea transferurilor sociale va 
genera reducerea pe termen lung a ratei sărăciei şi a inegalităţilor sociale. Creşterea ratei de 
ocupare a forţei de muncă (investiţii, fiscalitate redusă, atractivitatea mediului de afaceri, 
flexibilitatea firmelor şi a forţei de muncă) va constitui o condiţie esenţială pentru a asigura 
sustenabilitatea sistemului public de pensii, şi a bugetului de stat în general. Integrarea într-o 
mai mare măsură pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (femei, persoane între 55 şi 64 de 
ani, tineri) va asigura sporirea ratei de ocupare a forţei de muncă. Pentru a atenua impactul 
transformărilor demografice asupra bugetului public de pensii consideram că este absolut 
necesară creşterea vârstei de pensionare, dar în corelaţie cu speranţa de viaţă. 

Orice decizie de creşterea a resurselor bugetare pentru politica socială va trebui să fie 
justificată de sporirea competitivităţii economiei; în caz contrar, resursele bugetare vor 
proveni din taxe mai mari sau din împrumuturi, ceea ce va afecta negativ dezvoltarea viitoare 
a economiei. Transferurile sociale vor asigura atât protecţia socială a grupurilor vulnerabile 
(excluse de pe piaţa muncii), cât şi reducerea dependenţei populaţiei apte de muncă de bugetul 
de asigurări sociale. În opinia noastră, principalele masuri adoptate în acest sens ar trebui să se 
refere la: sporirea stimulentelor de intrare/menţinere pe piaţa muncii, promovarea de politici 
active şi preventive pentru categoriile vulnerabile, acordarea de asistenţă în căutarea unui loc 
de muncă, participarea la programe de formare permanentă şi asigurarea securităţii sociale.  

Noi concluzionăm că reformele structurale acompaniatoare necesită maximă urgenţă în 
fazele de fundamentare şi implementare. Dezvoltarea economică a unei economii trebuie 
condiţionată şi de sporirea gradului de educaţie şi de participarea forţei de muncă la 
programele de formare permanentă, în vederea creşterii flexibilităţii. Guvernul şi instituţiile 
publice vor avea un rol proactiv în promovarea concurenţei, a inovării şi schimbărilor 
structurale din economie, încurajând adoptarea noilor tehnologii pentru a stimula creşterea 
economică pe termen lung. 

 
Mulţumiri 
 
Acest articol reprezintă rezultatul contractului de cercetare „Fundamentarea şi 

implementarea unui model econometric pentru creşterea eficienţei politicii fiscale în contextul  
aderării României la zona euro, finanţat de CNCSIS, programul idei-proiecte de cercetare, 
exploatare, cod 1766. 

 
Note 

 

(1) În cinci dintre ţările membre (Slovacia, Malta, România, Cipru şi Lituania), intensitatea influenţei 
îmbătrânirii populaţiei asupra cheltuielilor pentru pensii nu se reduce după 2040; se estimează că 
România ar fi economia cea mai vulnerabilă din acest punct de vedere între 2040 şi 2060. 
(2) Singura excepţie ar fi situaţia recesiunii economice însoţite de reducerea salariilor medii nominale; 
în aceste condiţii, indexarea în funcţie de inflaţie (presupusă a rămâne pozitivă) va genera o creştere 
nominală a pensiilor, iar cea în raport de salarii va determina o scădere a transferurilor către 
pensionari. 
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CALITATEA VIEŢII – APARIŢIE, ELEMENTE CONCEPTUALE ŞI DIMENSIUNI 
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Rezumat. Multidisciplinaritatea ce caracterizează calitatea vieţii duce la necesitatea 

identificării unei definiţii corespunzătoare a fenomenului, fie printr-o conceptualizare de 
ansamblu a calităţii vieţii, fie prin prisma dimensiunilor ce o compun. Deşi conceptul este cel 
mai des inclus în aria mult mai largă a sociologiei, literatura de specialitate prezintă mai 
multe abordări privind definirea fenomenului (economie, marketing, ecologie, sănătate etc.), 
toate acestea ducând la construirea unei imagini mult mai clare a calităţii vieţii şi a 
implicaţiilor pe care aceasta le are în diferite domenii de activitate. Lucrarea de faţă face o 
scurtă trecere în revistă a momentelor importante care au dus la dezvoltarea teoriei şi 
practicii privind calitatea vieţii, concentrându-se mai apoi pe cele mai importante definiţii ale 
conceptului, prin evidenţierea elementelor de noutate aduse de acestea. 

 
Cuvinte-cheie: calitatea vieţii; multidisciplinaritate; conceptualizare; dimensiuni ale 

calităţii vieţii. 
 
Cod JEL: I31. 
Coduri REL: 2B, 18F. 
 
 
1. Apariţia şi dezvoltarea conceptului de calitate a vieţii 
 
Deşi despre calitatea vieţii se vorbeşte la nivel macroeconomic încă din anii ’50, când 

principalele arii acoperite erau gradul de fericire al indivizilor şi bunăstarea societăţii, 
conceptul de calitate a vieţii a căpătat valenţe teoretice în anii ’70, pentru început în ţările 
scandinave şi Statele Unite, pentru ca mai apoi să se regăsească în numeroase articole 
ştiinţifice ce dezbăteau importanţa pe care societatea, dar şi fiecare individ în parte trebuie să 
o acorde îmbunătăţirii calităţii vieţii. 

Punctul de start pentru dezvoltarea conceptului de calitate a vieţii la nivelul Statelor 
Unite l-a reprezentat faptul că, deşi în plină dezvoltare economică, societatea se confrunta totuşi 
cu o creştere a violenţei, criminalităţii şi dezordinii publice. Creşterea economică nu mai era 
suficientă pentru a descrie calitatea vieţii, astfel că pentru a judeca bunăstarea unei naţiuni erau 
importanţi şi indicatorii sociali. Sursa cercetărilor privind calitatea vieţii o reprezintă apariţia 
conştiinţei că dezvoltarea economică nu aduce bogăţia şi fericirea (Băltăţescu, 2009). 

În ultimele trei decenii, domeniul calităţii vieţii a devenit unul de interes oficial 
major în cadrul Uniunii Europene (Mărginean, 2004). Un exemplu îl constituie faptul că 
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (înfiinţată în 
anul 1975, European Fundation for the Improvement of the Life and Working Conditions, 
are sediul în Dublin, Republica Irlanda) lansează periodic programe de cercetare şi 
monitorizare a calităţii vieţii.  

Având în vedere evoluţia societăţii şi a tendinţelor sociale din perioadele prezentate 
mai sus, calitatea vieţii a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare, în principal şi datorită 
mişcării ecologice, care îşi impune valenţele atât la nivelul macroeconomic (prin directive şi 
norme legislative), cât şi la nivelul individului (prin imprimarea unui comportament 
responsabil din punct de vedere social). 
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La nivelul României studiile privind calitatea vieţii şi-au făcut apariţia încă din anii 
’70, când din punct de vedere politic ţara noastră încerca o delimitate de puterea sovietică, 
ceea ce a favorizat promovarea unor concepte occidentale, precum preocuparea pentru 
bunăstare şi calitatea vieţii. 

După revoluţia din 1989, calitatea vieţii a căpătat o importanţă sporită în contextul 
noilor aşteptări ale populaţiei privind îmbunătăţirea nivelului de trai. Acest lucru a fost sporit 
şi de înfiinţarea, pe 2 ianuarie 1990, a Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) în 
cadrul Academiei Române. Apariţia acestui institut, alături de alte organisme care vizează în 
activitatea lor studiul calităţii vieţii, a dus la conturarea unei literaturi de specialitate vaste, 
precum şi a unei practici abordate în mod ştiinţific, cu metode şi indicatori specifici. 

Aderarea României la Uniunea Europeană deschide şi mai mult orizonturile cercetării 
privind calitatea vieţii, ţinând cont şi de directivele europene ce promovează programele 
generale de îmbunătăţire a calităţii vieţii, precum şi cele specifice anumitor componente ale 
sale (cum ar fi sănătatea, bunăstarea, serviciile publice, ecologia etc.). 

Astfel că apar şi la nivelul ţării noastre o serie de directive legislative, prin care se 
promovează un anumit stil de viaţă şi, prin urmare, îmbunătăţirea calităţii vieţii, cum ar fi 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030. 

 
2. Elemente de conceptualizare şi dimensiunile calităţii vieţii 
 
Necesitatea identificării unei definiţii pleacă de la faptul că în practică s-a dezvoltat din 

ce în ce mai mult cercetarea calităţii vieţii, ceea ce impune o conturare clară din punct de vedere 
teoretic, o conceptualizare a fenomenului atât în ansamblu, cât şi particularizat pe anumite arii 
de activitate, astfel încât să poate fi dezvoltate măsurători valide ale calităţii vieţii. 

Un motiv în plus pentru care este necesară o definire a conceptului de calitate a vieţii 
pleacă de la caracterul multidisciplinar al acestuia, ceea ce duce la identificarea multor criterii 
de evaluare aparţinând unor sectoare de activitate diferite. Fără o conceptualizare concretă a 
calităţii vieţii, evaluarea acesteia s-ar dispersa în prea multe domenii de activitate, ceea ce în 
final ar îngreuna evaluarea obiectivă şi pertinentă a fenomenului. 

Mai mult, datorită multidisciplinarităţii conceptului (Raphael, 1996, p. 149), definiţiile 
abordează calitatea vieţii fie la nivelul societăţii (definiţiile date de specialişti din domenii 
precum sociologie, economie, serviciile de sănătate publică), fie la nivel individual (definiţiile 
date în psihologie, marketing, medicină). 

Definirea conceptului de calitate a vieţii are multe variante în literatura de specialitate, 
plecând de la o definiţie generală până la una care prezintă conceptul prin intermediul 
componentelor sale sau al ariilor de aplicabilitate. 

Plecând de la una din lucrările lui M. Farquhar (1995), Scottish Executive Social 
Research prezintă o clasificare a definiţiilor pe care le-a primit până în prezent conceptul de 
calitate a vieţii (după cum se poate vedea în tabelul de mai jos). 

 
Tabelul 1 

Clasificarea definiţiilor conceptului de calitate a vieţii 
 

Tip Nume Descriere 
I Definiţii globale Sunt definiţiile cele mai des întâlnite, fără să menţioneze informaţii 

despre componentele conceptului, prezintă mai degrabă ideea de 
satisfacţie/insatisfacţie sau fericire/nefericire 

II Definiţii pe componente Separă conceptul de calitate a vieţii în diverse componente, 
dimensiuni şi domenii sau identifică o serie de caracteristici 
esenţiale în evaluarea calităţii vieţii 

II a - fără legătură cu cercetarea Identifică un număr de dimensiuni ale calităţii vieţii în general, fără 
a afirma faptul că este o prezentare exhausitivă a conceptului 

II b - în legătură cu cercetarea Concepută special pentru a răspunde obiectivelor specifice ale 
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Tip Nume Descriere 
cercetării; de aceea, poate omite anumite dimensiuni ale calităţii 
vieţii, ce sunt considerate mai puţin importante pentru scopul 
specific cercetării 

III Definiţii concentrate Se referă la una sau câteva dimensiuni ale calităţii vieţii 
III a - explicite Se concentrează pe anumite dimensiuni ale calităţii vieţii 

considerate esenţiale, realizând o definiţie explicită a acestora 
III b - implicite Se concentrează pe una sau două dimensiuni ale conceptului mult 

mai amplu al calităţii vieţii, fără detalieri explicite sau detaliate 
IV Definiţii combinate Este o combinaţie a primelor două categorii de definiţii; face o 

descriere generală a conceptului, dar menţionează, de asemenea, 
şi dimensiunile acestuia 

Sursa: Well-Being And Quality Of Life: Measuring The Benefits Of Culture And Sport: A Literature Review 
And Thinkpiece, Scottish Executive Social Research, Scottish Executive Education Department, Victoria Quay, 
Edinburgh, 2006, p. 13. 

 
După cum este menţionat şi în tabelul de mai sus, multe lucrări privind calitatea vieţii 

nu dau o definiţie clară a conceptului, ci mai degrabă identifică modul în care aceasta poate fi 
măsurată. K.D. Keith (2001, p. 51) susţine faptul că acesta este punctul de vedere întâlnit în 
cazul multor cercetători care afirmă că nu poate fi dată o definiţie clară a calităţii vieţii, ci 
aceasta trebuie mai degrabă studiată în cadrul unui domeniu de interes. 

Cea mai mare parte a specialiştilor din acest domeniu de cercetare includ conceptul de 
calitate a vieţii în aria mult mai largă a sociologiei. Însă, I. Mărginean (2004, p. 29) remarca, 
în lucrarea sa „Quality of Life in Romania”, faptul că a încerca să legăm conceptul de calitate 
a vieţii de o sigură arie disciplinară ar duce la diminuarea semnificaţiei pe care a dobândit-o 
atât în teorie, cât şi în practică respectivul concept. Astfel că, pentru a fi mult mai aproape de 
adevărul teoretic şi practic, putem afirma faptul că aria tematică a calităţii vieţii se află la 
intersecţia mai multor domenii, precum sociologia, economia, ecologia, medicina sau 
politologia. 

Cu toate acestea, primele definiţii ale conceptului se regăsesc cel mai des în lucrări de 
sociologie, autorii fiind preocupaţi în a defini o serie de termeni care descriu în ansamblu 
calitatea vieţii. Începând cu anii ’70, aceşti termeni se regăsesc din ce în ce mai mult în 
cercetările sociologice (Ferriss, 2004, p. 38), în acea perioadă specialiştii concentrându-se cu 
precădere asupra condiţiei umane. 

O analiză pertinentă a modului în care este abordată calitatea vieţii în cercetările 
sociologice o fac Schuessler şi Fisher (1985), în lucrarea lor „Quality of Life Research and 
Sociology”, prezentând cele mai importante cercetări începând cu 1970. 
Pentru a evidenţia şi mai clar legătura complexă dintre sociologie şi calitatea vieţii, putem 
face o simplă căutare a termenului în ISI Web of Knowledge(www.isiknowledge.com – bază 
de date recunoscută la nivel internaţional ca prezentând cele mai importante şi relevante 
lucrări din reviste şi cărţi de specialitate, rapoarte de cercetare, conferinţe etc.), căutare ce redă 
mai mult de 100.000 de rezultate pentru lucrări ce au abordat de-a lungul timpului calitatea 
vieţii, din care 44.000 de lucrări aparţin ştiinţelor sociale.  

Calitatea vieţii este definită în Oxford Dictionary of Sociology ca fiind un concept care, 
deşi în mare îşi are originea în sociologie, a depăşit de mult graniţele acesteia, prin multitudinea 
indicatorilor economici ce sunt folosiţi pentru a măsura acest concept. M. Farquhar (1995) 
afirmă chiar faptul că acest concept al calităţii vieţii este cel mai multidisciplinar termen aflat în 
uzul curent, multidisciplinaritatea fiind identificată, de altfel, şi ca principalul avantaj al acestui 
concept (Cummins, 2000). 

I. Mărginean dă o definiţie cuprinzătoare a calităţii vieţii, plecând de la premisa că 
acest concept nu poate fi separat de elementele care îl determină şi îl definesc în acelaşi timp 
(bunăstarea, dezvoltarea umană, capitalul social, calitatea societăţii, excluziunea/incluziunea 
socială etc.). Astfel că autorul defineşte calitatea vieţii ca ansamblul elementelor care se referă la 
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condiţiile fizice, starea economică socială, culturală, politică, de sănătate etc. în care trăiesc 
oamenii, conţinutul şi natura activităţilor pe care aceştia le desfăşoară, caracteristicile relaţiilor 
şi procesele sociale la care participă, bunurile şi serviciile la care au acces, modelele de 
consum adoptate, stilurile de viaţă, evaluarea împrejurărilor şi rezultatele activităţilor 
desfăşurate, stările subiective de satisfacţie/insatisfacţie, fericire, frustrare etc. (Mărginean, 
2004, p. 216). 

Acelaşi autor a identificat în urmă cu două decenii o serie de atribute specifice prin 
care poate fi definită calitatea vieţii (Mărginean, 1991, p. 15): persoana (starea de sănătate, 
siguranţa, temerile), populaţia (statistica vitală), mediul natural (factori poluanţi, zone 
afectate, standarde de atins), aşezările umane, locuinţa, mediul social (încrederea între oameni, 
patologia socială), familia, ocuparea, munca, resursele macroeconomice ale nivelului de trai 
(valoare PIB/locuitor, fondul de consum al populaţiei), veniturile (surse, nivel, structură), 
consumul, serviciile, gospodăria, învăţământul (acces, calitate), asistenţa sanitară, cultura, 
asigurările şi asistenţa socială, timp liber, mediul politic, ordinea publică, satisfacţia generală 
cu viaţa şi pe componente specifice. 

Calitatea vieţii a fost definită în acelaşi mod şi de Robert L. Schalock (2004, p. 206), 
acesta defalcând însă conceptul în opt dimensiuni de bază. Conform autorului, calitatea vieţii 
reprezintă un concept care reflectă dorinţele individului referitoare la condiţiile de trai, în 
corelaţie cu opt dimensiuni de bază ale vieţii: bunăstarea emoţională, relaţiile interpersonale, 
bunăstarea materială, dezvoltarea personală, bunăstarea psihică, autodeterminarea, integrarea 
socială şi drepturile umane. 

Cele două definiţii prezentate mai sus nu sunt singurele care prezintă calitatea vieţii 
prin prisma componentelor sale, însă a analiza calitatea vieţii printr-o evaluarea individuală a 
fiecărei componente nu conduce la o imagine de ansamblu asupra vieţii individului, astfel că o 
analiză agregată este mult mai pertinentă, ţinând cont de faptul că ia în considerare şi 
intercondiţionările dintre elementele componente ale calităţii vieţii.  

În lucrarea sa „An Integrative Approach to Quality of Life Measurement, Research, 
and Policy”, Robert Constanza dă o definiţie a calităţii vieţii din persepectiva celor două 
valenţe ce o compun – obiectivă şi subiectivă. Astfel că autorul defineşte conceptul de calitate 
a vieţii ca reprezentând „gradul în care nevoile obiective ale individului sunt satisfăcute în 
relaţie cu percepţia subiectivă, individuală sau de grup, asupra bunăstării” (Constanza et al., 
2008). În timp ce nevoile obiective se referă la subzistenţă, reproducere, securitate, afecţiune 
etc., percepţia subiectivă vizează fericirea, satisfacţia faţă de viaţă sau utilitatea personală. 

Pe acelaşi principiu al dualităţii calităţii vieţii merge şi Robert A. Cummins (1997), 
care defineşte conceptul ca fiind atât obiectiv, cât şi subiectiv, fiecare axă fiind agregarea 
următoarelor şapte domenii: bunăstarea materială, sănătatea, productivitatea, intimitatea, 
securitatea, integrarea în comunitate şi bunăstarea emoţională.  

Calitatea vieţii este definită şi de specialiştii din aria marketingului, mai ales prin 
intermediul relaţiei care se construieşte între satisfacţia consumatorului şi calitatea vieţii 
acestuia. 

Ph. Kotler afirmă faptul că eficienţa marketingului poate fi evaluată în termeni de 
calitate a vieţii, ţinând cont că principalul obiectiv al specialistului în marketing este să ofere 
valoare consumatorilor, astfel încât să se menţină sau chiar îmbunătăţească bunăstarea 
individului şi a societăţii (Kotler, Armstrong, 2003, p. 20). 

M. Sirgy şi A. Samli (1995) prezintă calitatea vieţii din prisma influenţei pe care mixul 
de marketing îl are asupra comportamentului consumatorului şi, prin urmare, asupra 
îmbunătăţirii calităţii acestuia. Mixul de marketing reprezintă sinergia celor patru componente 
de bază ale activităţii de marketing: produs, preţ, distribuţie şi promovare.  

Legătură dintre calitatea vieţii şi domeniul marketingului este şi mai evident redată de 
noua paradigmă a acestuia – marketingul relaţional. Acesta pune accentul pe construirea unei 
relaţii pe termen lung cu clientul, fidelizarea acestuia având la bază nivelul de satisfacţie 
resimţit în raport cu produsele şi serviciile companiei. 
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Plecând de la această filosofie a marketingului relaţional, putem afirma faptul că 
specialiştii în marketing tind spre o definire subiectivă a calităţii vieţii, în funcţie de nevoile 
individului şi nivelul de satisfacere al acestora. 

Calitatea vieţii a fost definită şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), prin 
intermediul proiectului WHOQOL (WHOQOL = World Health Organization Quality of Life), 
iniţiat în anul 1991, cu scopul de a identifica un instrument adaptabil la nivel internaţional 
pentru evaluarea calităţii vieţii. Astfel că, în viziunea WHO, calitatea vieţii poate fi definită ca 
fiind percepţia individului referitoare atât la poziţia/statutul lui în viaţă, în contextul sistemului 
cultural şi de valori în care trăieşte, cât şi la obiectivele, aşteptările, standardele şi preocupările 
sale (WHOQOL, 1997). Această definiţie evidenţiază viziunea conform căreia calitatea vieţii 
se referă la o evaluare subiectivă care este încorporată într-un context cultural, social şi de 
mediu. 

3. Concluzii şi perspective privind definirea calităţii vieţii 
 
Posibilitatea de a defini calitatea vieţii din multiple perspective teoretice şi practice 

face ca respectivul fenomen să câştige atât în importanţă, cât şi în numărul şi calitatea 
instrumentelor de evaluare. Deşi nu există o părere unanim acceptată în privinţa celei mai 
potrivite metode de evaluare, faptul că specialişti din domenii precum sociologia, economia, 
marketingul, sănătatea îşi aduc contribuţia la metodologia şi instrumentarul specific calităţii 
vieţii duce la obţinerea unei conceptualizări a fenomenului ce se bucură de claritate, coerenţă 
şi adaptabilitate la realităţile pieţei. 

Pentru perioada următoare, specialiştii din domeniu trebuie să încerce o adaptare a 
definiţiilor prin luarea în considerare a efectelor crizei economice asupra modului în care este 
percepută calitatea vieţii atât la nivelul societăţii (în funcţie de indicatorii macroeconomici cu 
aplicabilitate în această perioadă de criză), cât şi la nivelul individului (în funcţie de 
diminuarea puterii de cumpărare, ceea ce influenţează modalităţile în care individul îşi 
satisface nevoile de bază, dar şi pe cele de siguranţă, apartenenţă, cunoaştere sau 
autorealizare). 
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Rezumat. Adoptarea metodelor cantitative a asigurat economiei un loc în grupul 

restrâns al disciplinelor al căror caracter de ştiinţificitate este puţin contestat. Pe de altă 
parte, complexitatea actuală a fenomenelor sociale nu mai poate fi explicată, dar nici 
măsurată adecvat numai prin metodele puse le dispoziţie de economie. Nevoia de multi- şi 
interdisciplinaritate se simte acut mai ales atunci când cineva încearcă să explice şi să 
evalueze dimensiunile specifice calităţii vieţii umane. O asemenea sarcină a fost asumată de 
Comisia pentru Măsurare a Performanţei Economice şi Progresului Social, care prin raportul 
său deschide o nouă cale în acest sens. Această cale a fost imediat urmată de o echipă reunită 
franco-germană care propune atât un ghid metodologic de evaluare statistică a calităţii vieţii, 
cât şi un studiu de caz care încearcă să demonstreze felul în care se poate aplica metodologia 
propusă. În acest context, lucrarea de faţă propune o analiză a raportului comisiei şi a 
studiului franco-german, în scopul evaluării din perspectivă metodologică a dificultăţilor şi 
provocărilor derivate din noile metode cantitative propuse. 

 
Cuvinte-cheie: metodologie; empirism; inductivism; calitatea vieţii. 
 
Cod JEL: I31. 
Coduri REL: 2B, 18F. 
 
 
1. Introducere 
 
Pentru a putea pătrunde în grupul select al domeniilor de cunoaştere umană al căror 

caracter de ştiinţificitate nu îndrăzneşte nimeni să-l pună la îndoială, economia, ca de altfel 
mai toate ştiinţele sociale, trebuie să demonstreze nu numai că se preocupă de probleme vitale 
pentru existenţa umană, fapt pe care l-a dovedit deja, ci şi că dispune de capacitatea de a oferi 
teoriilor sale pe lângă un fundament logic aprioric, şi un puternic caracter practic. De obicei, 
relaţia dintre teorie şi fenomenele descrise de aceasta capătă un aspect concret prin 
intermediul măsurării. O teorie bună nu numai că observă şi explică un fenomen, dar încearcă 
şi să-l măsoare. În relativ scurta istorie a acestei ştiinţe, o serie importantă de economişti au 
înţeles foarte repede că sarcina unei teorii nu este numai aceea de a explica în mod abstract un 
fenomen, ci şi de a-l evalua cantitativ prin intermediul unor unităţi de măsură cât mai 
relevante. Astfel, statistica şi econometria au devenit un fel de organe extrasenzoriale prin 
care economistul încearcă să perceapă fenomenele pe care le descrie prin teorie. Includerea 
metodelor cantitative a asigurat economiei o ascensiune rapidă şi o recunoaştere în mediul 
academic pe care puţine alte ştiinţe sociale au reuşit să o egaleze. Nu este mai puţin adevărat 
că o altă categorie importantă de economişti, sesizând o oarecare supraevaluare a importanţei 
metodelor cantitative, au preferat să rămână fideli rolului explicativ al teoriei economice, 
singurul capabil în viziunea acestora de a asigura progresul cunoaşterii ştiinţifice în acest 
domeniu. Această veche dispută cantitativism versus explicaţionism pare a fi rezolvată de 
ştiinţa economică modernă, care încercă să se situeze pe o cale de mijloc în care atât 
observaţia cantitativă, cât şi explicaţia abstractă joacă un rol la fel de important. 

Această simbioză a permis economiei să ofere soluţii viabile la problemele iniţiale 
împingând această ştiinţă către limitele domeniului său. Vechile probleme au fost înlocuite de 
altele noi la care, se pare, ştiinţa economică nu mai este capabilă să răspundă de una singură. 
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Complexitatea actuală a fenomenelor sociale nu mai poate fi explicată, dar nici măsurată 
adecvat numai prin metodele puse le dispoziţie de economie. În acest context, nimeni nu mai 
pune la îndoială necesitatea unei abordări interdisciplinare. Acest aspect este cu atât mai 
urgent şi mai necesar atunci când cineva încearcă să explice şi să evalueze cât mai aproape de 
realitate dimensiunile specifice calităţii vieţii umane actuale. Noile abordări interdisciplinare 
în domeniul calităţii vieţii sunt obligate nu numai să explice acest fenomen complex prin 
însăşi natura sa, dar, mai ales, să ofere metode viabile de evaluare a fenomenului care să poată 
fi utilizate de politicile publice. În acest sens, poate cel mai importantă realizare de acest gen o 
reprezintă activitatea Comisiei pentru Măsurare a Performanţei Economice şi Progresului 
Social (CMPEPS), care şi-a propus să descopere limitele metodelor economice tradiţionale de 
evaluare şi să ofere noi abordări în ceea ce priveşte măsurarea fenomenelor sociale. Comisia a 
publicat raportul activităţii sale în septembrie 2009, propunând o serie de recomandări cu 
privire la abordarea problemelor specifice performanţei economice dar mai ales ale calităţii 
vieţii. Aceste recomandări au fost imediat aplicate de o echipă reunită din Franţa şi Germania, 
care a publicat în ianuarie 2011 un studiu de caz pe cele două ţări care se constituie într-un 
ghid metodologic de aplicare a recomandărilor CMPEPS. 

În acest context, lucrarea de faţă propune o analiză atât a Raportului CMPEPS, dar mai 
ales a studiului franco-german în scopul evaluării din perspectivă metodologică a dificultăţilor 
şi provocărilor derivate din noile metode cantitative propuse. 

 
2. Recomandările Raportului CMPEPS 
 
Analiza limitelor indicatorilor economici tradiţionali derivaţi, în principal, din 

evaluarea globală a rezultatului economic prin intermediul produsului intern brut a relevat 
necesitatea identificării unor noi principii care presupun selectarea elementelor esenţiale în 
evaluarea calităţii vieţii ca rezultat al interacţiunilor economice şi sociale. Raportul îşi 
propune o abordare secvenţială care operează o separare a problemelor în trei categorii 
interdependente: identificarea indicatorilor economici necesari pentru o analiză economică 
relevantă a complexităţii umane şi sociale; studiul la nivel multidimensional a problemei 
bunăstării şi, în fine, o perspectivă pragmatică asupra problemei sustenabilităţii. 

Din perspectiva primei abordări, realităţile economiei actuale ne demonstrează 
existenţa unei situaţii care în urmă cu ceva timp era considerată drept un paradox: un nivel 
ridicat al producţiei nu asigură în mod necesar o evoluţie în acelaşi sens a venitului şi a 
consumului. Vinovate de acest paradox sunt, printre altele, fluxurile de venituri care intră sau 
ies dintr-o ţară, precum şi diferenţele semnificative dintre costurile de producţie şi preţurile 
suportate de consumatorul final (2009, p. 13). Pe de lată parte, indicatorii globali de natura 
produsului intern brut tind să-şi piardă relevanţa atunci când sunt raportaţi la nivel individual 
ca medie distribuită uniform asupra populaţiei statistice. Se constată o discrepanţă din ce în ce 
mai evidentă între indicatorii globali ai producţiei şi cei care reflectă veniturile şi consumurile 
la nivelul menajelor şi care ţin cont, printre altele, de transferurile de resurse între entităţi 
separate, fluxurile de venit canalizate către guvern, precum şi de natura beneficiilor sociale 
oferite de stat. Această constatare produce un impact major la nivelul politicilor publice care 
ar trebui să acorde un rol însemnat reconcilierii datelor statistice obţinute printr-o abordare 
globală cu cele derivate din analiza din perspectivă individuală (2009, p. 13). Deşi venitul şi 
consumul personal se constituie în informaţii cruciale, evaluarea condiţiilor de trai depinde 
însă şi de modul în care raportul dintre cei doi indicatori contribuie la acumularea bogăţiei. 
Întotdeauna, o modificarea a raportului venit-consum reflectă o schimbare în perspectiva pe 
termen lung cu privire la standardul de bunăstare. Prin urmare, o analiză coerentă a nivelului 
de trai pe termen lung ar trebui să se fundamenteze pe un set de date care arată evoluţia în 
dinamică a preferinţelor şi comportamentelor economice ale indivizilor (2009, p. 13). De 
asemenea, această analiză ar trebui să ţină seama şi de distribuţia inegală a venitului şi 
consumului între indivizi, grupuri sociale sau chiar ţări. Nu în ultimul rând, se constată o 



România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Decalaje structurale şi regionale 97 

incapacitate în ceea ce priveşte evaluarea activităţilor care au loc în afara pieţei, în contextul 
în care calcule de maximizare a venitului şi costul ridicat al accesării mecanismelor de piaţă 
i-a determinat pe agenţii economici să internalizeze o serie tranzacţii efectuate în mod 
tradiţional prin intermediul pieţei. Astfel, indicatorii actuali nu reuşesc să ia în calcul serviciile 
produse în interiorul gospodăriei şi folosite tot de gospodărie, dar mai ales modul în care 
indivizii distribuie timpul între activităţi lucrative şi cele de relaxare (2009, p. 14). 

Sub aspectul multidimensional al bunăstării, raportul remarcă necesitatea unei abordări 
interdisciplinare care să evalueze calitatea vieţii unei persoane cel puţin din următoarele 
perspective: standardele materiale de trai; sănătatea; educaţia; activităţile personale incluzând 
munca; guvernanţa şi vocea politică; relaţiile şi conexiunile sociale; mediul; insecuritatea de 
natură economică şi fizică (2009, pp. 14-15). Din start, o asemenea abordare multidisciplinară 
presupune îmbinarea unor indicatori de natură obiectivă cu alţii de natură subiectivă. Dacă în 
zona performanţei economice pot fi identificaţi încă indicatori care să asigure o evaluare 
aproximativ obiectivă, restul dimensiunilor specifice calităţii vieţii impun apelul la o serie de 
judecăţi de valoare fundamentate pe percepţiile subiective ale indivizilor. Astfel, bunăstarea în 
sine reprezintă rezultatul unei percepţii subiective derivată din evaluări cognitive individuale a 
unor aspecte precum fericirea, satisfacţia, bucuria, mândria, dar şi durere şi griji. Măsura în 
care se va reuşi evaluarea cantitativă cât mai exactă a unor asemenea aspecte va determina un 
salt semnificativ în modul în care poate fi înţeleasă calitatea vieţii dincolo de aspectele sale 
strict materiale. Provocarea de natură metodologică constă, în acest caz, în identificarea 
indicatorilor relevanţi dar, mai ales, în îmbinarea unor elemente cu caracter puternic eterogen. 
Corelarea elementelor specifice calităţii vieţii este absolut necesară pentru a permite crearea 
unei imagini cât mai fidele a realităţii care să se constituie, în acelaşi timp, şi într-un ghid 
viabil pentru aplicarea politicilor publice. Complexitatea şi eterogenitatea datelor reclamă 
imposibilitatea agregării acestora într-un singur indicator global, în acest caz scopul 
cercetărilor pe această direcţie fiind acela de a propune seturi de indicatori relevanţi care să 
permită atât evaluarea, cât şi compararea dimensiunilor calităţii vieţii. 

În cele din urmă, scopul cercetărilor ar trebui să se concentreze nu numai asupra unei 
evaluări statice la un anumit moment dat, ci ar trebui să surprindă şi premisele care asigură 
sustenabilitatea elementelor specifice calităţii vieţii. Aşadar, orice unitate de măsură a 
dimensiunilor calităţii vieţii ar trebui dublată de o analiză distinctă a evoluţiei viitoare a 
acesteia. 

În consecinţă, ţinând seama de toate aspectele relatate anterior, recomandările 
CMPEPS vizează: 1) evaluarea bunăstării materiale prin intermediul indicatorilor care 
măsoară, mai degrabă, consumul şi venitul decât producţia în sine; 2) accentuarea analizei 
din perspectiva gospodăriilor; 3) analiza venitului şi consumului în conjuncţie cu bogăţia; 
4) acordarea unei atenţii sporite asupra modului în care se distribuie venitul, consumul şi 
bogăţia; 5) extinderea evaluării venitului şi asupra activităţilor din afara pieţei; 6) identifi-
carea unor indicatori capabili să evalueze calitatea vieţii din perspectiva condiţiilor obiective 
şi a capabilităţilor aflate la dispoziţia indivizilor; 7) concentrarea analizei asupra măsurării, 
într-o proporţie mai ridicată, a inegalităţilor; 8) proiectarea unor metode de observare a 
datelor care, pe de-o parte, trebuie să fie relevante pentru calitatea vieţii fiecărei persoane, 
iar, pe de altă parte, să satisfacă necesitatea metodologică de comparabilitate; 9) aceste date 
trebuie să permită, de asemenea, agregarea lor în diverşi indicatori sintetici relevanţi; 10) obser-
varea datelor trebuie să ţină cont de percepţiile personale ale indivizilor care tind să evalueze în 
mod diferit propriile priorităţi şi experienţe hedoniste; 11) setul de indicatori care evaluează 
sustenabilitatea trebuie extins şi asupra altor aspecte sociale decât cele pur economice; 12) nece-
sitatea evaluării sustenabilităţii mediului înconjurător ar trebui să genereze preocupări profunde 
şi distincte faţă de alte domenii. 
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3. Raportul franco-german „Monitorizarea performanţei economice, calităţii  
vieţii şi sustenabilităţii” 

 
3.1. Scurtă descriere 
 
La foarte scurt timp după publicarea Raportului CMPEPS, consiliul ministerial franco-

german a cerut unei echipe formate din membrii Consiliului German al Experţilor Economici 
şi Consiliului de Analiză Economică să aplice pe cazul celor două ţări recomandările avansate 
de raport. Studiul respectiv s-a concretizat într-un nou raport finalizat în decembrie 2010 şi 
făcut public în ianuarie 2011. Acest raport se constituie, pe de-o parte, într-un ghid 
metodologic pentru evaluarea statistică, la nivel concret, a calităţii vieţii şi, pe de altă parte, 
într-un studiu de caz care încearcă să demonstreze felul în care se poate aplica metodologia 
propusă. Aşa cum declară autorii, studiul urmează îndeaproape principiile călăuzitoare ale 
CMPEPS şi îşi propune să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: 1) „Cum poate fi 
îmbunătăţită monitorizarea performanţei economice astfel încât să permită decidenţilor să 
evalueze situaţia existentă şi să reacţioneze prompt atunci când apare criza?”; 2) „Cum poate 
fi lărgită perspectiva actuală care se concentrează mai ales asupra performanţei economice 
astfel încât să fie evaluată calitatea vieţii într-un mod mai general, care să ţină cont de 
aspectele cu adevărat importante pentru bunăstarea umană?”şi 3) „Cum pot fi create diverse 
semnale de alarmă care să ne atragă atenţia ori de câte ori modul de organizare a vieţii 
afectează durabilitatea astfel încât să poată fi aplicate rapid măsuri de corectare a acestei 
situaţii?” (CAE/SVR-Report, 2011, p. 3). Pornind de la ipoteza că monitorizarea bunăstării 
materiale este o premisă indispensabilă pentru o politică economică raţională, viaţa reprezintă 
mai mult decât bunăstare materială, iar progresul uman în aspectele sale nonmateriale este 
dificil dar nu imposibil de evaluat (CAE/SVR-Report, 2011, p. 1) studiul propune o structură 
care trădează, o dată în plus, filiaţia de idei cu Raportul CMPEPS. Această structură 
gravitează în jurul în jurul a trei piloni fundamentali: performanţa economică şi bunăstarea 
materială, calitatea vieţii şi sustenabilitatea, dar nu neglijează fundamentele conceptuale şi 
principiile călăuzitoare necesare acestui demers. Cercetarea propune, de asemenea, o analiză a 
stadiului actual al cunoaşterii atrăgând atenţia asupra unor lucrări de referinţă care studiază 
dificultăţile de măsurare la nivel global şi individual a performanţei economice (Simon 
Kuznets, National Income, 1934; William Nordhaus şi James Tobin, Is growth obsolete?, 
1972 sau Marc Fleurbaey, Beyond GDP: The Quest for a Measure of Social Welfare, 2009), 
dar şi provocările în ceea ce priveşte evaluarea unor stări subiective care influenţează în mod 
decisiv calitatea vieţii (Richard Layard, Happiness: Lessons from a New Science, 2005 sau 
Bruno Frey, Happiness: A Revolution in Economics, 2008). În acelaşi timp, studiul se fixează 
ferm în realitate prin referinţa la documentele oficiale ale Uniunii Europene precum Strategia 
2020 în care sunt menţionate conceptele de creştere inteligentă (dezvoltare economică pe bază 
de cunoaştere), creştere sustenabilă (promovarea unei economii mai eficientă energetic mai 
verde şi mai competitivă) şi creştere inclusivă (o economie bazată pe ocupare care oferă 
coeziune economică, socială şi teritorială) (CAE/SVR-Report, 2011, p. 7).  

În ceea ce priveşte performanţa economică şi bunăstarea materială, studiul încearcă să 
scoată în evidenţă limitele metodelor tradiţionale de măsurare fundamentate pe PIB, dar şi 
necesitatea unei distincţii între performanţă economică şi bunăstare materială încercând să 
demonstreze faptul că produsul intern brut nu poate să reprezinte o unitate de măsură a 
bunăstării, fie aceasta şi materială. În general, eroarea comisă în metodele statistice tradiţionale 
constă în agregarea excesivă a indicatorilor (precum în cazul produsului intern brut) care tind, în 
acest fel, să nu mai reflecte distribuţia reală a datelor. În viziunea autorilor raportului, avuţia şi 
mai ales distribuţia sa nu pot fi surprinse corect prin intermediul indicatorilor macroeconomici 
actuali (CAE/SVR-Report, 2011, p. 14). Cu toate acestea autorii admit că, cel puţin în ceea ce 
priveşte evaluarea performanţei economice, produsul intern brut oferă un fundament suficient de 
solid pentru indicatori mai relevanţi derivaţi din acesta. În concordanţă cu Raportul CMPEPS, 
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studiul propune un set de şase indicatori pentru evaluarea performanţei economice şi a 
bunăstării materiale care asigură, în viziunea autorilor, un echilibru între nevoia de a cuprinde 
cât mai multe informaţii relevante şi pragmatismul ştiinţific: 1) PIB per capita; 2) PIB per ore 
lucrate ca unitate de măsură a productivităţii; 3) rata de ocupare pentru grupul de persoane aflate 
între 15 şi 64 de ani, 4) VNN per capita; 5) cheltuielile destinate consumul final incluzând 
cheltuielile guvernamentale per capita; 6) o unitate de măsură armonizată la nivel internaţional 
care evaluează distribuţia venitului net pe consum (CAE/SVR-Report, 2011, p. 15). 

Calitatea vieţii este evaluată prin intermediul unor dimensiuni specifice preluate din 
Raportul CMPEPS cărora li se atribuie o serie de indicatori relevanţi, selectaţi dintr-o serie de 
unităţi de măsură care se pretează, în anumite condiţii, evaluărilor obiective şi subiective a 
elementelor considerate semnificative pentru calitatea vieţii. Astfel, calitatea vieţii evaluată 
prin intermediul dimensiunilor specifice poate fi sintetizată prin intermediul următorului tabel: 

 

Dimensiune specifică Indicator utilizat în cercetarea 
curentă 

Indicator considerat 
optim 

Bunăstare materială (venit, consum, modificări 
ale situaţiei financiare, distribuţia venitului) 

Dimensiune analizată în capitolul dedicat performanţei 
economice şi bunăstării materiale 

Sănătate (speranţă de viaţă, boli, dizabilităţi, 
mortalitatea infantilă, sănătatea fizică şi mentală, 
distribuţia sănătăţii) 
Această dimensiune este considerată esenţială 
deoarece lipsa sănătăţii afectează în mod 
fundamental restul dimensiunilor specifice calităţii 
vieţii. 
Evaluată în mod curent prin intermediul 
indicatorilor statistici ai mortalităţii şi morbidităţii. 

Anii de viaţă potenţial pierduţi. 
Calculat ca diferenţă între 
speranţa de viaţă de referinţă 
(70 de ani) şi vârsta reală la 
care se produce decesul 
raportată la 10000 de locuitori. 
Acest indicator este calculat de 
OECD dar nu relevă 
dimensiunea reală a sănătăţii 

Anii de viaţă 
sănătoasă 
Acest indicator este 
prevăzut în 
metodologia 
EUROSTAT şi va 
înlocui vechiul 
indicator atunci când 
vor exista date 
suficiente. 

Educaţia (abilităţi primare de scriere şi citire, 
cunoaşterea calcului, competenţa în a rezolva 
probleme, cunoaşterea tehnologiei IT, 
performanţele elevilor şi studenţilor, învăţarea pe 
parcursul vieţii, distribuţia oportunităţilor de 
educaţie) 
Educaţia exercită o influenţă indirectă asupra 
celorlalte dimensiuni ale calităţii vieţii deoarece 
oferă indivizilor posibilitatea de a intensifica 
experienţele pozitive specifice celorlalte 
dimensiuni. 
Spre deosebire de studiile anterioare, în acest caz 
analiza se concentrează asupra rezultatelor 
obţinute prin procesul educativ şi nu pe cheltuieli 
şi investiţii în educaţie. 

Studenţi aflaţi în intervalul de 
vârstă 15-24 de ani raportat la 
totalul populaţiei aflată în acest 
interval de vârstă 

Indicatorul OECD 
privind evaluarea 
internaţională a 
competenţelor adulţilor 

Activităţile personale (slujbă, navetă, activităţi 
recreaţionale, distribuţia activităţilor personale) 
Reprezintă o dimensiune extrem de eterogenă 
deoarece activităţile personale tind să aibă o 
influenţă extrem de diferit ă asupra calităţii vieţii. 
Numitorul comun îl reprezintă munca, iar la nivelul 
acestei dimensiuni pot fi identificate următoarele 
subdimensiuni: 1) etica şi siguranţa la locul de 
muncă; 2) venitul şi beneficiile aduse de slujbă;  
3) numărul de ore lucrate şi echilibrul dintre timpul 
dedicat slujbei şi cel pentru viaţa personală; 
4) securitatea ocupării şi protecţia socială; 5) dia-
logul social; 6) posibilităţile de dezvoltare a 

Procentul angajaţilor care 
lucrează în schimburi  
Acesta arată raportul dintre 
orele lucrate şi orele libere. 
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Dimensiune specifică Indicator utilizat în cercetarea 
curentă 

Indicator considerat 
optim 

aptitudinilor şi competenţelor; 7) relaţiile la locul 
de muncă şi motivarea 
Vocea politică şi guvernanţa (sistemul legislativ, 
opinia publică, dreptul de a participa la procesul 
politic, dreptul de vot, sindicalizarea, organizaţiile 
nonguvernamentale, dreptul de a organiza 
proteste, gradul de democraţie, independenţa 
presei, corupţia) 
Dimensiune dificil de evaluat obiectiv şi care se 
fundamentează empiric pe analizele efectuate de 
specialiştii în domeniu. Sondajele directe la nivelul 
populaţiei sunt rare, au caracter neregulat iar 
metodologiile de sondaj utilizate nu permit 
compararea datelor. 

Libertate de expresie şi 
responsabilitate 
Indicator calculat de OECD pe 
baza opiniilor exprimate de 
experţi în domeniu. 

 

Conexiunile şi relaţiile sociale (relaţiile de familie, 
prietenii, intensitatea prieteniilor, contactele 
sociale) 
Această dimensiune a căpătat o importanţă din ce 
în ce mai însemnată în contextul social actual în 
care izolarea socială reprezintă un risc de deces 
prematur la fel de însemnat ca şi fumatul. 

Frecvenţa şi timpul petrecut cu 
ceilalţi în cadrul unor activităţi 
sportive, culturale sau 
comunitare 

 

Condiţiile de mediu (accesul la aer curat, apa şi 
solul, clima) 
Dimensiunea reflectă o abordare pe termen scurt 
în care evaluarea se realizează pe baza 
indicatorilor fizici măsurabili direct şi nu pe opinia 
indivizilor. 

Expunerea populaţiei urbane la 
particule poluante cu diametrul 
mai mare de 10 microni 

 

Insecuritatea personală şi economică (riscul de 
boală, accidente, jafuri, tâlhării, crime, şomaj, 
excluziunea socială, riscul de sărăcire) 
Această dimensiune poate fi evaluată atât indirect 
prin intermediul indicatorilor obiectivi care 
influenţează dimensiunea, cât şi direct prin 
testarea opiniei cu privire la percepţia individuală 
a insecurităţii. 

Rata populaţiei aflată deasupra 
riscului de sărăcire  
Indicator derivat din rata 
populaţiei supusă riscului 
sărăcirii calculată de 
EUROSTAT şi care evaluează 
proporţia persoanelor care au 
un venit echivalent disponibil 
sub riscul de sărăcire, care este 
fixat la 60% din media naţională 
a venitului echivalent disponibil 
(după realizarea transferurilor 
sociale) 

Indexul securităţii 
personale  
Indicator calculat pe 
baza metodologiei 
propuse de Consiliul 
Canadian de 
Securitate Socială 

Sursa: CAE/SVR-Report, 2011. 
 
În cele din urmă, sustenabilitatea este apreciată, la rândul său, prin intermediul a trei 

dimensiuni specifice: socială, economică şi de mediu. Sustenabilitatea socială corespunde, din 
perspectiva autorului, calităţii vieţii şi poate fi evaluată prin intermediul dimensiunilor 
specifice acesteia enunţate anterior. În ceea ce priveşte sustenabilitatea economică, aceasta 
este pusă în discuţie din perspectivă macroeconomică pe termen mediu şi lung sub 
următoarele aspecte: 1) creşterea sustenabilă, care se produce numai atunci când o parte 
însemnată a avuţiei create într-o economie este alocată către investiţii în capacităţi materiale 
sau non-materiale; 2) sustenabilitatea fiscală şi externă şi 3) sustenabilitatea financiară şi a 
sistemului privat. Scopul analizei sustenabilităţii macroeconomice îl reprezintă, printre altele, 
identificarea unei serii de indicatori care pot oferi semnale de alarmă timpurii cu privire la 
problemele care se pot manifesta pe termen lung. La rândul său, sustenabilitatea mediului 
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înconjurător este tratată prin intermediul unei serii de indicatori calculaţi, însă, în afara 
condiţiilor pieţei, dar care pun accent pe biodiversitate, problema emisiei de gaze cu efect de 
seră şi a schimbărilor climaterice globale. 

 
3.2. Dificultăţi de natură metodologică 
 
În timp ce metodologia de evaluare a performanţelor economice şi bunăstării materiale 

ridică câteva probleme determinate de limitele de aplicabilitate a indicatorilor macroeco-
nomici globali, dar care pot fi înlăturate relativ uşor printr-o separare a performanţelor de 
bunăstare şi identificare unor indicatori relevanţi derivaţi din indicatorii globali, evaluarea 
aspectelor de natură nonmaterială care determină starea de bine a unei persoane trebuie să facă 
faţă unor dificultăţi epistemologice serioase. Depăşirea acestor dificultăţi devine cu atât mai 
necesară pentru un studiu care doreşte să determine atât implicaţii pozitive prin determinarea 
unor metode de verificare a direcţiei actuale în domeniul calităţii vieţii, dar şi normative prin 
determinarea priorităţilor economice şi sociale în vederea asigurării dezvoltării durabile 
(CAE/SVR-Report, 2011, pp. 2-3). Problema se complică şi mai mult în contextul în care la 
nivelul unei serii importante dintre ţările europene şi, mai ales, cele care acordă o importanţă 
deosebită aspectelor de natră socială ale economiei (precum Franţa şi Germania) se calculează 
diverşi indicatori sociali care, însă, oferă informaţii dispersate, inconstante, neuniforme. În 
plus, în lipsa unei metodologii adecvate, aceşti indicatori nu pot fi comparaţi între perioade de 
timp diferite sau ţări diferite. Astfel de indicatori îşi pot dovedi utilitatea numai în condiţiile în 
care au capacitatea de a îndeplini simultan următoarele criterii: 1) relevanţa (să capteze în mod 
adecvat schimbările la nivelul bunăstării); 2) consistenţa (să fie în concordanţă cu teoriile 
aplicate, să definească o limită a agregării informaţiilor eterogene); 3) măsurabilitatea (datele 
statistice pot fi observate şi colectate în condiţii rezonabile). 

Dificultatea îndepliniri acestor condiţii se explică prin faptul că preferinţele indivizilor 
diferă şi, prin urmare, există anumite limite în a aplica conceptul de fericire şi mai ales de a 
face comparaţii interpersonale cu privire la bunăstare. Aşadar, o problemă stringentă în 
cercetările cu privire la fericire constă în imposibilitatea de a şti cu exactitate ce evaluări 
subiective cu privire la bunăstare pot fi comparate între persoane şi ţări. Mai mult, problema 
incompatibilităţii între observaţii este completată de dificultatea în ceea ce priveşte agregarea 
acestora în indicatori sintetici capabili să descrie în mod fidel situaţia reală. Pe de altă parte, 
complexitatea problemei reclamă o interpretare extrem de prudentă a indicatorilor numerici 
derivaţi din observaţii. Chiar şi cei mai buni indicatori cu privire la fericire nu pot fi decât o 
aproximare imperfectă a situaţiei reale şi, din acest motiv, trebuie trataţi cu precauţie mai ales 
atunci când sunt folosiţi în sens normativ ca fundament al politicilor publice. Având în vedere 
limitele acestor indicatori, se atrage atenţia asupra unuia dintre cele mai mari pericole în acest 
context: manipularea datelor astfel încât să fie sprijinite anumite interese de natură politică. 

Ţinând seama de toate aceste dificultăţi pe care le implică observaţia empirică a unui 
fenomen atât de complex şi subiectiv precum calitatea vieţii, autorii studiului disting, din 
punct de vedere conceptual, două metode posibile de abordare a problemei. Prima abordare, 
denumită de sus în jos, presupune identificarea unui indicator global de măsurare a bunăstării 
subiective din care pot fi derivaţi diverşi alţi indicatori relevanţi pentru o asemenea situaţii. 
Dificultatea acestei abordări constă în proiectarea unei metode de măsurare directă plauzibilă 
a bunăstării subiective (mulţumire, satisfacţie în viaţă, fericire). Odată ce această dificultate ar 
fi depăşită, o asemenea metodă de observaţie ar putea fi utilizată în construirea unui indicator 
agregat al calităţii vieţii care ar putea înlocui chiar şi indicatorii economici clasici. Această 
metodă ar prezenta avantaje incontestabile atât din punct de vedere normativ, prin realizarea 
unei politici sociale îndreptate în această direcţie, cât şi din punct de vedere pozitiv, deoarece 
prin măsurarea bunăstării subiective am putea deduce dacă o politică economică este eficientă 
sau nu. Deşi extrem de tentantă, o astfel de abordare se loveşte de o problemă, în viziunea 
autorilor, insurmontabilă: imposibilitatea observatorului extern de a observa în mod direct 
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nivelul de fericire al unei persoane. Bunăstarea subiectivă reprezintă o reflecţie corectă a stării 
autentice de bunăstare de care individul este conştient dar care datorită complexităţii sale nu 
poate fi observată în totalitate de către un cercetător independent. În plus, se poate constata 
uneori o puternică discrepanţă dintre realitate şi percepţie, deşi o serie de indicatori obiectivi 
(consumul, venitul, condiţiile de locuit, hrana, sănătatea) pot fi interpretaţi ca o îmbunătăţire 
semnificativă a nivelului de tari, foarte mulţi indivizi nu conştientizează sau nu percep faptul 
că nivelul calităţii vieţii s-a îmbunătăţit în ultimele decade. De altfel, aceasta reprezintă o 
problemă extrem de comună metodelor empirice observată la un moment dat chiar şi de 
Hume, care atrăgea atenţia asupra faptului că observatorul ştiinţific trebuie să aibă organe de 
simţ normale, să fie într-o stare fizică bună, lipsit de orice prejudecată, capabil să facă 
comparaţii pentru că el trebuie să raporteze fidel ceea ce vede şi ceea ce aude, adică în acord 
cu situaţia pe care o observă (Hume, 1985).  

Ce de-a doua abordare, denumită de jos în sus, este fundamentată pe premisa că există 
o multitudine de factori variaţi care afectează calitatea vieţii şi numai o parte dintre aceştia pot 
fi evaluaţi monetar. Această abordare propune evaluarea indirectă a bunăstării pe baza 
observării aspectelor individuale ale existenţei umane. Influenţaţi probabil de Raportul 
CMPEPS, autorii studiului adoptă această abordare care, de altfel, se apropie foarte mult de 
metodologia utilizată în teoria capabilităţilor a lui Sen. Astfel, metodologia concretă propusă 
de acest studiu constă în parcurgerea următoarelor etape: 1) organizarea aspectelor variate 
care influenţează calitatea vieţii în câteva dimensiuni relevante; 2) identificare indicatorilor 
relevanţi pentru dimensiunea respectivă, 3) condensarea fiecărei dimensiuni la un singur 
indicator semnificativ. 

Se remarcăm faptul că diferenţierea conceptuală propusă în acest studiul se aseamănă 
remarcabil de mult cu distincţia pe care John Stuat Mill o operează în cazul metodelor de 
raţionament aflate la dispoziţia economiştilor: în sus şi respectiv în jos sau, în termeni mai 
apropiaţi de logică, inducţia şi deducţia (Hausman, 1993, p. 28). Alegerea celei de-a doua 
abordări plasează studiul, conform taxonomiei propusă de Mill, în categoria raţionamentelor 
de tip inductiv derivate din observaţiile empirice generalizate. Acest rezultat nu este deloc 
surprinzător, de vreme ce studiul se doreşte a fi un ghid metodologic pentru calculul 
indicatorilor statistici, iar statistica se încadrează prin excelenţă în categoria metodelor 
empiric-inductive. Deşi acest tip de raţionament se poate dovedi viabil în cazul unor fenomene 
complexe precum calitatea vieţii, în care observaţia se poate constitui ca punct de pornire al 
ştiinţei şi ca bază sigură a cunoaşterii ştiinţifice, există o serie de capcane specifice inducţiei 
de care cercetătorul va trebui să ţină cont.  

Astfel o primă provocare constă în sistematizarea diferitelor dimensiuni care pot fi 
semnificative pentru calitatea vieţii. Cerinţele observaţiei într-o varietate de circumstanţe 
impun clarificarea criteriilor pentru desemnarea variabilelor semnificative. Variabile 
semnificative, spre deosebire de cele nesemnificative, de prisos, provin din cunoaşterea 
teoretică a situaţiei. Faţă de observaţie teoria joacă un rol crucial. În condiţiile unui fenomen 
atât de complex şi ale unei multitudini de teorii cu rol explicativ, autorii studiului se văd puşi 
în situaţia de a decide dimensiunile considerate semnificative pentru calitatea vieţii. Această 
alegere va supune întotdeauna rezultatele studiului riscului de a fi considerate nerelevante în 
condiţiile în care anumite variabile au fost excluse pe considerente de semnificaţie. 

În al doilea rând, selectarea indicatorilor individuali relevanţi pentru o anumită 
dimensiune specifică calităţii vieţii ridică problema limitării numărului şi tipurilor de 
observaţiilor efectuate la o sumă considerată relevantă în contextul dat. Întotdeauna 
formularea foarte vagă a „numărului mare” de observaţii făcute în circumstanţe „foarte 
variate” a ridicat probleme raţionamentelor de tip inductivist. Întrebarea cheie la care ar trebui 
să răspundă acest studiu este: Câte observaţii sunt necesare pentru a obţine un „număr mare”? 
sau, altfel spus, Când observaţiile acumulate sunt suficiente pentru a fi relevante pentru 
situaţia dată? Problema pe care, din păcate, nici acest studiu nu reuşeşte să o evite este aceea 
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că nu există un răspuns unic la aceste întrebări, iar orice răspuns diferit faţă de cel al autorilor 
se poate constitui într-o vulnerabilitate pentru acest studiu. 

În al treilea rând, definirea unor indicatori sintetici de agregare reprezintă o decizie 
care de multe ori este subiectivă şi arbitrară. Aşadar, o altă problemă specifică inducţiei cu 
care se confruntă acest studiu este reprezentată de limitele de relevanţă ale raţionamentului. Pe 
măsură ce datele primare obţinute prin observaţie sunt prelucrate în enunţuri din ce în ce mai 
complexe, semnificaţia acestor enunţuri tinde să scadă. Autorii studiului încearcă să evite 
această problemă prin refuzul de a proiecta un singur indicator relevant pentru calitatea vieţii 
susţinând cu tărie, în mai multe locuri, lipsa de semnificaţie a unui asemenea indicator. 
Această poziţie rezolvă, însă, numai parţial problema relevanţei. În timp ce problema agregării 
este rezolvată, se manifestă în continuare problema alegerii subiective a indicatorilor 
semnificativi. Pentru rezolvarea problemei alegerilor indicatorilor semnificativi pentru fiecare 
dimensiune specifică calităţii vieţii se propune o abordare obiectivă fundamentată pe 
respectarea următoarelor condiţii: regularitate, accesibilitate şi comparabilitate. Totuşi, 
impunerea unor asemenea condiţii prezintă riscul excluderii unor observaţii cu adevărat 
semnificative pe motivul că acestea nu îndeplinesc condiţiile enunţate. 

În fine, problema preferinţelor individuale care nu pot fi observate direct reprezintă a 
altă mare dificultate, de data aceasta natură empirică şi nu neapărat inductivă. În acest context 
cercetătorul poate fi nevoit să apeleze la metode indirecte de observaţie prin care pot fi extrase 
o serie de date complementare care pot fi interpretate în folosul studiului. Apelul la metoda 
indirectă de observaţie dă naştere la două probleme. Pe de-o parte, utilizarea alternativă a 
metodei directe cu cea indirectă în funcţie de posibilităţile de observaţie determină o 
inconsistenţă a observaţiei şi o incompatibilitate între datele obţinute. Pe de altă parte, 
prelucrarea datelor indirecte pentru a se extrage informaţii concludente este supusă riscului 
interpretărilor teoretice diferite. Aceste fenomene sunt prezente în cadrul studiului unde se 
observă faptul că în timp ce pentru o serie de dimensiuni (bunăstarea materială, sănătate, 
educaţie, activităţile personale, relaţiile sociale) se apelează la observaţii directe, pentru alte 
dimensiuni (vocea politică şi guvernanţa, condiţiile de mediu) datele sunt extrase prin metode 
indirecte de observaţie. Această situaţie determină, printre altele, imposibilitatea comparaţiei 
între dimensiunile calităţii vieţii. 

 
4. Concluzii 
 
Tradiţia epistemologică lansată începând cu secolul al XVI-lea de savanţi precum 

George Berkeley sau David Hume şi continuată până la începutul secolului XX scoate în 
evidenţă rolul fundamental al observaţiei în acumularea cunoaşterii cu caracter ştiinţific. 
Astfel, este cât se poate de evident că ştiinţele naturale precum fizica, astronomia, medicina şi 
altele asemenea lor nu s-ar fi putut dezvolta în lipsa metodei empiriste. Numai că apariţia şi 
dezvoltarea unor ştiinţe sau discipline ale cunoaşterii cu caracter moral sau social scot în 
evidenţă limitele observaţiei. Imposibilitatea experimentului, dubla ipostază a cercetătorului 
de participant şi observator, manifestarea aleatoare a fenomenelor cu caracter social sunt 
motive care pot pune la îndoială capacitatea metodelor empirice sau cantitative de a contribui 
la creşterea cunoaşterii în ştiinţele sociale. Pe de altă parte, nu este mai puţin adevărat că 
studiile empirice în economie au ca rol măsurarea şi estimarea la un anumit moment în timp a 
unor valori cantitative pentru variabile relative şi subiective şi pot fi utile pentru a obţine 
predicţii ale tendinţei de evoluţie a variabilelor respective. 

În acest context, studiul franco-german „Monitorizarea performanţei economice, 
calităţii vieţii şi sustenabilităţii” reuşeşte să atingă două obiective la fel de importante. Pe de-o 
parte, să testeze viabilitatea teoriilor avansate de Raportul CMPEPS, iar, pe de altă parte, să 
surprindă tendinţele de evoluţie a dimensiunilor calităţii vieţii în cazul a două ţări importante: 
Germania şi Franţa. 
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Autorii Raportului CMPEPS şi, implicit, cei ai studiului au fost puşi în situaţia de a 
face o serie de alegeri decisive pentru destinul conceptului de calitate a vieţii. În mod cert, 
asemenea decizii, tocmai datorită importanţei lor, pot fi criticate. Din acest punct de vedere, 
cea mai discutabilă decizie pare a fi cea care presupune alegerea metodei empirist-inductive în 
detrimentul celei predominant deductive. Această alegere este justificată de imposibilitatea 
observatorului extern de a observa în mod direct nivelul de fericire al unei persoane. Totuşi, în 
ştiinţa economică poate fi identificată cel puţin o altă noţiune care, deşi nu poate fi 
determinată prin observaţii externe, este fundamentală în analiza economică. Este vorba de 
utilitatea economică, concept care nu a fost exclus din pricina imposibilităţii de a fi determinat 
obiectiv prin observaţii empirice. Aşadar, definirea pe cale deductivă a unui concept abstract 
care să desemneze calitatea vieţii, deşi este dificil de realizat, nu este neapărat o misiune 
imposibilă. Această posibilitate ar trebui cu atât mai puţin exclusă în condiţiile în care inclusiv 
metodele empirist-inductiviste dovedesc că nu sunt încă perfecte, fapt demonstrat inclusiv de 
studiul franco-german care, dincolo de meritele sale incontestabile, cel puţin din punct vedere 
pragmatic, nu reuşeşte să atingă un nivel de obiectivitate suficient de ridicat pentru a permite 
comparaţii între rezultatele obţinute pentru cele două ţări supuse analizei.  
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Rezumat. Studiul constă în analiza riguroasă a unor indicatori relevanţi ai ocupării şi 

formarii profesionale continue, abordarea directă a deficienţelor concepţiei şi determinării 
statistice a acestor indicatori, sugerarea unor noi modalităţi de abordare a calculului statistic 
şi noi indicatori ce ar servi reflectării cât mai fidele a realităţilor economico-sociale din ţara 
noastră. Scopul declarat al modificărilor şi propunerilor sugerate constă în realizarea unei 
monitorizări relevante şi eficiente în sensul creării premiselor necesare luării unor masuri şi 
decizii corecte în deplină cunoştinţă de cauză. În concluzie studiul efectuat ar putea fi baza 
unei noi abordări a calculului statistic al indicatorilor ocupării. 

 
Cuvinte-cheie: indicatori; ocupare; formare profesională; numărul de bugetari; 

flexicuritate. 
 
Coduri REL: 12 G, 12.  
Coduri JEL: E 24, J 21. 
 
 
Analiza efectuată vizează o serie de aspecte relevante privind aplicarea conceptului de 

flexicuritate a pieţei muncii, în general, şi în mod special în condiţii de criză economico-
financiară. Mai mult, acest concept este vizat de către unul din câştigătorii Premiului Nobel 
pentru economie din anul 2010 ca fiind principalul instrument de redresare economică şi de 
reducere masivă a ratei galopante a şomajului în UE. Pe de altă parte însăşi o serie de tendinţe 
autonome ale actorilor pieţei muncii evidenţiază trendul ascendent al implementării 
flexicurităţii pieţei muncii 

În contextul actualei crize economico-financiare globale, Uniunea Europeană, dar mai 
cu seamă unele state membre, printre care şi România, se confruntă cu probleme deosebit de 
grave în viaţa economică, socială şi implicit politică. În aceste condiţii, soluţiile de estompare 
şi ulterior de anihilare a efectelor crizei presupun reacţii guvernamentale şi instituţionale 
rapide, eficiente şi din păcate de cele mai multe ori dure, din punct de vedere social. Toate 
aceste reacţii, însă, trebuie cântărite atent şi responsabil pentru a evita un eventual „colaps 
social”. Asemenea unui aliaj performant, deosebit de util atunci când este corect fabricat, dar 
inutil sau mai degrabă dăunător atunci când este incorect realizat, este absolut necesar ca 
măsurile de redresare, de orice natură ar fi acestea, să fie luate în deplină cunoştinţă de cauză. 
Aşa cum în cazul unui aliaj - prima şi probabil una dintre cele mai importante condiţii - reţeta 
acestuia trebuie bine cunoscută şi riguros respectată, orice element în exces ori dimpotrivă 
deficitar poate genera efecte dezastruoase. De aceea monitorizarea corectă şi detaliată a vieţii 
social-economice devine un element primordial, fără de care orice încercare de redresare este 
sortită eşecului. Se impune o radiografie atentă a unor indicatori de bază în viaţa social-
economică, anume a indicatorilor specifici relevanţi privind ocuparea, şomajul şi pregătirea 
profesională a forţei de muncă, în vederea unor inevitabile mutaţii economice intersectoriale, 
dinspre sectorul bugetar spre cel privat şi din zona forţei de muncă slab calificate spre zona 
înaltei calificări, conform perspectivei decadei 2010-2020, în viziunea înaltelor foruri UE. 
  

 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 106 

După cum este cunoscut INSSE monitorizează atât prin intermediul Balanţei Forţei de 
Muncă, cât şi prin intermediul Anchetei sociale trimestriale cu numele generic AMIGO-
principalele aspecte privind ocuparea, şomajul şi educarea/pregătirea profesională a forţei de 
muncă din România. În toate statisticile realizate, referirile se fac însă – după cum este 
binecunoscut – la populaţia ocupată civilă. Aceasta cuprinde, potrivit metodologiei balanţei 
forţei de muncă, toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe care o exercită în 
mod obişnuit în una din activităţile economiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate 
economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont 
propriu) în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură etc. Categoriile 
de persoane incluse sunt: 

– salariaţi care lucrează în una din activităţile economiei naţionale în unităţi din 
sectorul public (integral de stat şi public de interes naţional), mixt, privat, cooperatist, obştesc; 

– patroni – conducători de unităţi private – care utilizează pentru realizarea activităţii 
forţa de muncă salariată; 

– lucrători pe cont propriu; 
– lucrători familiali neremuneraţi. 
Populaţia ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare şi persoanele asimilate acestora 

(personalul MApN, MAI, SRI, militari în termen), deţinuţii şi salariaţii organizaţiilor politice 
şi obşteşti. 

 
POCvl = S + P + Lcp + Lfn  

unde:  
POCvl = populaţia ocupată civilă:  
S = salariaţi: persoane care îşi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-

o unitate economica sau socială, indiferent de forma de proprietate în schimbul unei 
remuneraţii sub formă de salariu în bani sau în natură;  

P = patroni: persoane care îşi exercită ocupaţia în unitatea proprie, pentru a cărei 
activitate are angajaţi unul sau mai mulţi salariaţi;  

Lcp = lucrători pe cont propriu: persoane care îşi exercită activitatea fie în unitatea 
proprie cu ajutorul unui utilaj propriu, fie pe baza pregătirii sale profesionale, fără a angaja 
niciun salariat, dar pot fi ajutaţi, sau nu de membrii familiei neremuneraţi;  

Lfn = lucrători familiali neremuneraţi: persoane care îşi desfăşoară activitatea într-o 
unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă pentru care nu 
primeşte remuneraţie sub formă de salariu sau plată în natură. 

 

Din definiţia populaţiei ocupate civile rezultă clar lipsa unui segment important al 
populaţiei ocupate – anume cel al cadrelor militare şi persoanelor asimilate acestora 
(personalul MApN, MAI, SPP, SRI, SIE, alte servicii secrete, militari în termen), deţinuţii şi 
salariaţii organizaţiilor politice şi obşteşti. Ca urmare transparenţa unui indicator considerat 
a fi cel mai important din ultimii doi ani, la care, în declaraţiile oficiale, se raportează atât, 
Fondul Monetar Internaţional (FMI), cât şi guvernul şi autorităţile publice ale statului – 
anume numărul de bugetari – este în România „secret de stat”. 

 Acest indicator, spre deosebire de alţi indicatori relevanţi precum rata şomajului, 
publicată lunar de Ministerul Muncii, rata dobânzii de referinţă, publicată lunar de BNR sau 
salariul mediu din economie, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică, nu apare în 
niciun document oficial al vreunei instituţii de stat din România. Datele privind numărul de 
bugetari au fost livrate presei exclusiv la cererea instituţiilor media de către Ministerul de 
Finanţe. 

Însă Ministerul Finanţelor nu livrează aceste date în mod programat, ci numai la 
solicitare, ceea ce, chiar dacă numărul de bugetari anunţat de Finanţe este real, face ca 
indicatorul cel mai important din România, în acest moment, să nu poată fi urmărit de către 
oricine este interesat. 
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Este normal ca despre un indicator devenit atât de important în ultimul timp să existe 
date publice atât de puţine şi, drept urmare, irelevante? Conform părerilor unor specialişti în 
domeniul economico-financiar, nu este normal ca aceste date să fie ţinute în sertare. În acest 
sens este foarte relevantă afirmaţia analistului economic Aurelian Dochia „Sunt organizaţii 
nonguvernamentale care au dat în judecată instituţii ale statului pentru această secretomanie, 
cu atât mai mult cu cât astfel de date sunt de interes public şi intră sub incidenţa legii”. Este 
adevărat că Ministerul de Finanţe oferă aceste date la cerere. În condiţiile în care aceste date ar 
fi oferite cu transparentă, presa ar deveni un aliat al guvernului, deoarece, având la timp toţi 
aceşti indicatori, media ar putea explica populaţiei de ce guvernul trebuie să adopte pachete de 
măsuri restrictive severe şi cel puţin aparent împotriva interesului popular. Din păcate, în 
situaţia dată avem de-a face cu o secretomanie moştenită din anii trecuţi, iar pe de altă parte, 
ar exista şi interese departamentale pentru că ar putea apărea diverse contradicţii: raportăm că 
am dat afară de nu ştiu unde şi de fapt nu am dat. Consider că ar fi posibilă şi o astfel de 
motivaţie. 

În spiritul acestei situaţii de fapt şi a poziţiilor luate de o serie de instituţii 
nonguvernamentale ori personalităţi publice autorizate în acest domeniu, consider ca fiind de 
maximă importanţă instituirea unui nou indicator oficial şi extrem de relevant precum numărul 
total de bugetari – atât din sfera societăţii civile, cât şi din cea noncivilă, militară ori asimilată 
acesteia – în ansamblul populaţiei ocupate din România. 

În altă ordine de idei, INSSE în multitudinea de statistici publicate introduce şi 
defalcarea populaţiei ocupate civile după forma de proprietate, anume „Populaţia ocupată 
după forma de proprietate a locului de muncă, pe sexe, medii şi activităţi ale economiei 
naţionale”. Aici categoria numită „forma de proprietate publică”, ce include forma de 
proprietate de „stat” şi „publică de interes naţional şi local” – este parţial irelevantă - 
deoarece nu evidenţiază gradul de autofinanţare pe domenii de activitate. După cum 
cunoaştem, în cadrul proprietăţii de stat, există multe companii de tipul SA – societăţi pe 
acţiuni – cu autofinanţare integrală. De asemenea un număr important de instituţii publice din 
domeniul educaţiei, învăţământului, sănătăţii şi altor activităţi de interes public central sau 
local se autofinanţează parţial sau poate chiar aproape integral. Aproximativ acelaşi 
raţionament este valabil şi pentru „forma de proprietate mixtă” – inclusă în raportul statistic 
sus menţionat. 

Precizarea cotei de autofinanţare – pe diversele domenii de activitate în care sunt 
incluse formele de proprietate publică şi mixtă – consider a fi un element de maximă 
importanţă şi relevanţă. Aceasta, deoarece un contribuabil dintr-o organizaţie economică –
indiferent de forma de proprietate a acesteia, dar cu autofinanţare integrală sau cel puţin 
substanţială – devine incomparabil ca aport la bugetul de stat faţă de unul provenit dintr-o 
organizaţie economică ori instituţie publică finanţată integral ori preponderant chiar din acest 
buget. Tot atât de adevărat este desigur şi faptul că deşi salariile acestora sunt, teoretic, 
autofinanţate, până la urmă, tot bugetul de stat este cel care acoperă eventualele „găuri” în 
companiile cu forma de proprietate publică sau chiar mixtă. 

Drept urmare o mult mai intimă, coerentă şi transparentă legătură între INSSE, ca 
autoritate naţională având rolul de monitorizare a tuturor fenomenelor macroeconomice şi 
sociale interne pe de o parte şi guvern, în speţă Ministerul Finanţelor, Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor – pe de altă parte, poate conduce la o 
viziune mult mai corectă asupra acestor aspecte esenţiale atât din punct de vedere social-
politic, cât şi din punct de vedere economic. 

Probabil transparenţa acestui element, deşi dificil de realizat, ar conduce la o viziune 
de ansamblu mult mai clară şi intuitivă faţă de societatea în care trăim şi ne desfăşurăm 
activitatea. Cu siguranţă cunoaşterea cât mai exactă şi profundă a realităţilor economice şi 
sociale ale ţării noastre ar reprezenta primul pas în luarea unor decizii juste şi eficiente pentru 
estomparea efectelor distructive ale crizei economico-financiare traversate şi în general al 
bunăstării societăţii. Evident un pas absolut necesar, însă nici pe departe suficient. Fără a 
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cunoaşte însă în detaliu datele unor probleme cum să îndrăznim a ne propune să sugerăm 
soluţii pertinente şi eficiente de rezolvare a acestora? 

Un alt element demn de luat în consideraţie este cel al definiţiei date de INSSE privind 
populaţia inactivă. Aşa cum rezultă din prezentarea din cadrul Anchetei sociale trimestriale 
AMIGO, populaţia inactivă este definită astfel:  

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde, în accepţiunea anchetei, 
toate persoanele care n-au lucrat nici cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri în perioada de 
referinţă, aflându-se în una din următoarele situaţii: elevi sau studenţi; pensionari (de toate 
categoriile); casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie); persoane 
întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, 
rente etc.). Sunt incluse, de asemenea, în categoria inactivilor şi persoanele absente de la 
domiciliu pentru un an şi peste, plecate în străinătate din diferite motive (la lucru, studii, 
interes de afaceri, spitalizare etc.). Din anul 2002 sunt considerate persoane inactive şi: 
persoanele care au declarat că în săptămâna de referinţă aveau un loc de muncă de la care au 
absentat, care nu au certitudinea că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult 
trei luni şi care nu primesc cel puţin 50% din salariu de la angajator, nu sunt disponibile să 
înceapă lucrul şi care nu au căutat în mod activ un loc de muncă. 

Din definiţia populaţiei inactive luată în consideraţie rezultă că în balanţa populaţie 
activă/populaţie inactivă sau populaţie activă/total populaţie, apare un element parazitar, de 
natură a induce în eroare atât opinia publică, cât şi organele legislative şi executive ale 
statului. Această afirmaţie pleacă de la includerea în această categorie a persoanelor absente 
de la domiciliu pentru un an şi peste, plecate în străinătate din diferite motive (la lucru, studii, 
interes de afaceri, spitalizare etc.). De asemenea, afirmaţia poate fi extinsă şi asupra 
persoanelor care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie ori a celor întreţinute de 
alte persoane sau care se autoîntreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.). Deşi corect 
– din punct de vedere al definiţiei date populaţiei inactive şi respectiv celei active –
introducerea în această categorie a respectivilor inactivi generează o imagine falsă şi uneori 
alarmantă privind efortul bugetar global de protecţie socială, necesar. 

Ca atare consider a fi mult mai relevantă clasificarea populaţiei inactive pe 
următoarele trei grupe: 

1. Populaţie inactivă pasivă-neutră. Populaţia inactivă ce nu necesită protecţie socială 
de la bugetul de stat ca fiind acele grupe de inactivi a căror întreţinere nu intră în atenţia 
statului, incluzând persoanele întreţinute de alte persoane (inclusiv subgrupa persoanelor care 
desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie); persoanele care se autoîntreţin din alte 
venituri (chirii, dobânzi, rente etc.) şi respectiv persoanele absente de la domiciliu pentru un 
an şi peste, plecate în străinătate din diferite motive (la lucru, studii, interes de afaceri, 
spitalizare etc.).  

2. Populaţie inactivă ce necesită protecţie socială parţială – chiar dacă întreţinerea 
acestora este preluată de către alte persoane sau se autoîntreţin din venituri proprii: Populaţia 
inactivă ce necesită protecţie socială parţială de la bugetul de stat ca fiind elevii şi studenţii. 

3. Populaţie inactivă ce necesită protecţie socială integrală. Populaţia inactivă ce 
necesită protecţie socială totală de la bugetul de stat ca fiind pensionarii de toate categoriile şi 
toate acele persoanele întreţinute de stat în condiţii legale. 

Pe de altă parte subgrupa persoanelor absente de la domiciliu pentru un an şi peste, 
plecate în străinătate la lucru – include aproape în totalitate acele persoane care au plecat în 
afara graniţelor ţării – îndeosebi în state membre UE – de la statutul oficial sau efectiv practic 
de şomer BIM, pentru a găsi un loc de muncă relativ acceptabil, decent. 

În aceste condiţii, pentru o corectă şi justă apreciere a situaţiei economice şi sociale a 
ţării noastre, ar fi, consider, necesară introducerea noţiunii de potenţial şomer BIM pentru 
acele persoane care la data plecării din ţară erau şomeri sau nu erau cuprinşi în sfera populaţiei 
active, deşi se aflau în sfera populaţiei ocupate apte de muncă (în vârstă de muncă). 
Prevederea ar fi evident aplicabilă numai persoanelor care şi-au păstrat cetăţenia română. 
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Probabil cuantificarea potenţialilor şomeri BIM şi adăugarea acestora la cifra oficială 
existentă a şomerilor BIM oficiali ar pune în evidenţă adevărata dimensiune a ratei şomajului 
din România. 

De asemenea, nu este de neluat în seamă cifra „persoanelor descurajate”. Conform 
definiţiei INSSE din ancheta sociala AMIGO „persoanele descurajate” sunt persoanele 
inactive disponibile să lucreze în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care s-a 
desfăşurat interviul), care au declarat că în ultimele patru săptămâni (inclusiv săptămâna de 
referinţă) au căutat un loc de muncă folosind metode pasive sau că nu caută un loc de muncă 
din următoarele motive: au crezut că nu există locuri libere sau nu au ştiut unde să caute; nu se 
simt pregătite profesional; cred că nu vor găsi de lucru din cauza vârstei; au căutat altădată şi 
nu au găsit. Evident, de regulă, aceste persoane nu sunt înregistrate la oficiile forţelor de 
muncă. Lipsa de motivare a persoanelor să se înregistreze la oficiile forţei de muncă se 
datorează valorii reduse a alocaţiilor de şomaj şi lipsei de încredere în faptul că aceste 
instituţii pot oferi locuri de muncă relativ acceptabile, corespunzătoare atât ca retribuţie 
efectivă, cât şi ca încadrare în pregătirea lor profesională, a vârstei şi în general a raportului 
complex muncă/sacrificii/cheltuieli/venituri. 

De remarcat faptul că aceste persoane au fost încadrate la inactive. Conform definiţiei, 
rata şomajului în sens BIM reprezintă ponderea şomerilor BIM în populaţia activă. Ca atare 
aceste persoane care efectiv sunt şomeri nu participă nici ele la calculul exact al ratei 
şomajului. 

Pentru societatea noastră, aflată în plină criză economico-financiară, este esenţială 
identificarea acelor zone ale socialului care pot deveni obiect al politicii sociale. În acest sens, 
şomerii, ca persoane fără un loc de muncă, dar care caută şi sunt disponibile să muncească, 
reprezintă una din categoriile sociale cele mai afectate de schimbările economice recente şi 
este de un real interes analiza acestui segment al populaţiei. Pentru ca măsurile de politică 
socială să aibă efectele scontate, este obligatorie focalizarea lor asupra acelui segment al 
populaţiei care are nevoie de sprijin, cu alte cuvinte identificarea cât mai riguroasă a 
categoriei sociale defavorizate. Plecând în mod conştient sau inconştient de la premise false, 
rezultatele ne vor îndepărta foarte mult de dimensiunile reale ale acestui fenomen. Adevărul 
poate fi ascuns, dar efectele sale mai curând sau mai târziu vor ieşi la suprafaţă, generând 
tensiuni sociale şi efecte economice dezastruoase. 

Nu în ultimul rând, aş dori să evidenţiez în mod clar necesitatea detalierii statistice a 
următoarelor aspecte dinamice esenţiale în domeniul ocupării şi formării profesionale, în 
perioada imediat următoare:  

1. Numărul persoanelor cu vârsta între 15-29 ani care solicită încadrarea într-o 
activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe 
cont propriu) în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură 
etc./numărul total al acestei populaţii-trimestrial 

2. Numărul persoanelor cu vârsta între 15-29 ani care au solicitat şi au fost înscrise la 
cursuri gratuite special destinate pregătirii profesionale de specialitate pentru combaterea 
lipsei de abilităţi potrivite raportate la joburile existente pe piaţa muncii în România/numărul 
total al acestei populaţii-trimestrial 

3. Numărul persoanelor cu vârsta între 15-29 ani încadrate într-o activitate economică 
sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în 
scopul obţinerii unor venituri sub forma de salarii, plată în natură etc./numărul total al acestei 
populaţii-trimestrial 

4. Numărul persoanelor active, în vârsta de muncă, încadrate cu contracte temporare 
de muncă sau cu contracte atipice/numărul total al populaţiei active-trimestrial. 

5. Numărul persoanelor inactive trecute la categoria persoanelor active prin încadrare 
într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod 
independent (pe cont propriu) în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în 
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natură etc. /numărul total al persoanelor inactive – anterior modificării încadrării – 
trimestrial. 

Aceste detalii, evident secondate de reacţii guvernamentale şi măsuri organizatorice 
corespunzătoare, pot fi extrem de utile în contextul actual, aşa cum Christopher Pissarides, 
profesorul englez care a primit anul trecut-2010- Premiul Nobel pentru Economie, a spus în 
cadrul conferinţei „The Future of European Labour Markets”, organizată la Bruxelles de către 
Comisia Europeană. 

Conform acestor declaraţii soluţia pentru crearea de noi locuri de muncă în Uniunea 
Europeană, după revenirea din criză, o reprezintă flexibilizarea pieţei muncii prin folosirea 
contractelor temporare de muncă, aceasta fiind singura modalitate prin care tinerii vor avea 
acces la piaţa muncii. În România conform datelor furnizate de Ancheta socială a forţei de 
munca AMIGO, numărul de angajaţi cu contracte temporare de muncă este estimat la circa 
54.000 de persoane.  

Rata de sub 1% angajaţi temporari dintr-un total de 6,2 milioane de salariaţi români 
este foarte mică, având în vedere că în state precum Germania, Marea Britanie sau Danemarca 
aproape unu din trei angajaţi este temporar sau lucrează cu normă parţială de lucru. 

Importanţa acordată încadrării persoanelor tinere într-o activitate economică este de 
necontestat – atât pentru acele persoane, cât mai cu seamă pentru societate în ansamblul său – 
în scopul împrospătării forţei de muncă şi implicit al evitării fenomenului de îmbătrânire şi 
plafonare a acestei resurse. În caz contrar va fi necesară o „injecţie” de forţă de muncă din 
afara ţării-situaţie cu care se confruntă deja multe state europene dezvoltate. Spre deosebire de 
România însă aceste state au resursele economico-financiare necesare „importării” acestei 
forţe de muncă. 

De remarcat conform acestor declaraţii că în Spania, unde rata generala a şomajului a 
ajuns la circa 20%, iar în rândul tinerilor la maximul istoric de 43%, aproape că nu s-au folosit 
contracte temporare de muncă, pe când Germania, unde există în prezent deficit de forţă de 
muncă şi cel mai scăzut nivel al ratei şomajului din ultimii 18 ani, a avut cea mai rapidă 
revenire pentru că a permis flexibilizarea pieţei muncii prin contracte temporare şi prin 
reducerea salariilor şi a timpului de lucru. Germania a ştiut foarte bine să gestioneze perioada 
de criză din punctul de vedere al controlului fenomenelor de pe piaţa muncii: a tăiat salarii, a 
redus timpul de lucru, a permis să se facă concedieri mai uşor, dar a şi facilitat procesele de 
angajare. În acest context trebuie subliniat faptul că în România aproape unul din cinci şomeri 
înregistraţi în toamna anului trecut – 2010 – aveau sub 29 de ani, fiind circa 160.000 tineri 
care nu reuşeau să-şi găsească un loc de muncă. 

Cea mai mare pondere, însă – aproape de 50% – a angajaţilor cu contracte de muncă 
part-time este însă în Olanda, potrivit statisticilor publicate de Eurostat. 

În opinia profesorului Pissarides, deşi ar trebui să existe o flexibilizare pe piaţa muncii, 
nu este corect să se ia beneficiile primite de angajaţii permanenţi până în prezent, însă nu este 
corect nici dacă există două clase de muncitori pe piaţa muncii: unii prea securizaţi şi alţii 
deloc securizaţi. 

Principala provocare a statelor membre în Uniunea Europeană, care au în prezent peste 
4 milioane de locuri de muncă vacante, va fi găsirea unor soluţii pentru combaterea lipsei de 
abilităţi potrivite pentru joburile existente pe piaţă, folosind principiile flexisecurităţii. „Până 
în 2020, numărul de joburi pentru muncitorii calificaţi va creşte cu o treime, pe când numărul 
de joburi disponibile pentru cei necalificaţi va scădea cu 15%” (László Andor, comisarul 
european pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune Socială). 

Plecând de la această provocare reala şi incontestabilă, RECOMANDAREA 
PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a CONSILIULUI privind instituirea unui Cadru 
European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională 
2008/0069 (COD) din anul 2008 propune ca acesta să devină instrumentul principal pentru 
susţinerea statelor membre în promovarea şi monitorizarea îmbunătăţirii continue a sistemelor 
de educaţie şi formare profesională (VET) bazate pe referinţe comune europene. Cadrul 
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trebuie să contribuie la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi în formarea profesională şi să 
construiască încrederea reciprocă în sistemele naţionale de educaţie şi formare profesională în 
domeniul învăţării de-a lungul vieţi. 

Educaţia şi formarea profesională (VET) constituie un element important în eforturile 
UE de a deveni mai competitivă şi mai coezivă din punct de vedere social, astfel cum este 
subliniat în Strategia de la Lisabona. Crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere confirmă că 
această strategie trebuie să se bazeze pe investiţii în calitatea şi îmbunătăţirea resurselor 
umane. O utilizare mai eficientă a resurselor şi un model orientat spre viitor al VET care să 
implice noi abordări ale învăţării, atât în şcoli, cât şi la locul de muncă, constituie ingrediente 
esenţiale.  

Fiind compatibil cu majoritatea sistemelor existente, Cadrul Comun pentru Asigurarea 
Calităţii a furnizat principii comune şi un punct de referinţă care a făcut posibilă promovarea 
unui număr de iniţiative la nivel european şi naţional. Cu toate acestea, criteriile de calitate, 
descriptorii indicativi şi indicatorii care susţin punerea în aplicare a CQAF nu sunt suficient de 
explicite şi fac documentul dificil de generalizat. Această abordare a asigurării calităţii se 
reflectă în principiile generale pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare din anexa 3 la 
Recomandarea privind stabilirea unui Cadru European al Calificărilor (EQF). 

Cadrul respectă întru totul competenţa statelor membre. Acesta încearcă să stimuleze: 
– crearea unor sisteme de asigurare a calităţii şi de perfecţionare mai dezvoltate şi mai 

coerente între ţări; 
– creşterea transparenţei sistemelor de asigurare a calităţii şi de perfecţionare şi a 

abordărilor VET pentru îmbunătăţirea încrederii reciproce şi facilitarea mobilităţii; 
– cooperarea şi învăţarea reciprocă pentru stimularea implicării părţilor interesate într-o 

cultură a îmbunătăţirii calităţii şi a responsabilităţii la toate nivelurile. 
Utilizarea cadrului urmează a fi voluntară. Utilizatorii săi principali vor fi autorităţile 

publice şi organismele responsabile pentru asigurarea calităţii şi perfecţionare. Cadrul va 
contribui la atingerea obiectivului strategiei europene pentru ocuparea forţei de strategiei 
europene pentru ocuparea forţei de muncă în ceea ce priveşte o investiţie mai eficientă în 
capitalul uman. Cadrul va contribui în special la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei investiţiei 
în capitalul uman printr-o educaţie şi abilităţi mai bune, în conformitate cu Recomandările 
privind ocuparea forţei de muncă (2005-2008), în special Recomandarea nr. 24. 

Intenţia Comisiei este de a susţine statele membre în realizarea sarcinilor menţionate 
mai sus în special prin intermediul Programului pentru Învăţare de-a lungul vieţii şi prin 
monitorizarea progresului în punerea în aplicare a cadrului, în contextul programului de lucru 
Educaţie şi Formare 2010. 

Cadrul nu vizează înlocuirea sistemelor existente şi nu solicită crearea unor noi 
structuri, fiind utilizate sistemele de raportare existente, micşorând astfel responsabilitatea 
administrativă. Cadrul se bazează pe experienţa existentă şi cazurile de bună practică din 
statele membre şi alte ţări participante. 

Nu va exista niciun fel de impact financiar asupra bugetului UE, deoarece Programul 
pentru învăţare de-a lungul vieţii – Leonardo da Vinci – include prevederi specifice pentru 
susţinerea iniţiativelor în acest domeniu. Vor trebui luate în considerare doar costurile legate 
de monitorizare 

 
Descrierea detaliată a propunerii 
Principalii utilizatori ai Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii vor 

fi autorităţile naţionale/regionale şi organismele publice şi private responsabile cu asigurarea 
şi îmbunătăţirea calităţii, inclusiv la nivelul furnizorilor. Cu toate acestea, îmbunătăţirea 
calităţii furnizării educaţiei şi formării profesionale este fundamentală pentru întâmpinarea 
necesităţilor consumatorilor; prin urmare, cadrul are o relevanţă particulară pentru utilizatorii 
finali ai sistemului. 
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Cadrul prevede, de asemenea, o cooperare mai strânsă şi o mai mare încredere 
reciprocă între părţile naţionale interesate şi organizaţiile internaţionale sectoriale implicate în 
educaţie şi formare. Cu toate acestea, o punere în aplicare reuşită necesită ca autorităţile 
naţionale din educaţie şi formare profesională şi alte părţi publice şi private interesate să adere 
la acest cadru în mod voluntar. O atenţie deosebită trebuie acordată dezvoltării – prin testare, 
experimentare şi cooperare directă – materialelor de susţinere şi orientare. 

Cadrul conţine: 
– un ciclu de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii planificării, punerii în aplicare, 

evaluării şi reexaminării VET, susţinut de criterii de calitate comune (anexa 1 a propunerii), 
descriptori indicativi şi indicatori (anexa 2 a propunerii); 

– procese de monitorizare, inclusiv o combinaţie între mecanismele interne şi externe 
de evaluare care trebuie definite de statele membre în mod corespunzător pentru a identifica: 
(i) valoarea sistemului, proceselor şi procedurilor; (ii) domenii de perfecţionare. 

– utilizarea instrumentelor de măsurare pentru furnizarea dovezilor eficacităţii 
În timpul concentrării atenţiei asupra rezultatelor VET şi ale învăţării şi asupra relaţiei 

dintre sistemele VET, învăţarea de-a lungul vieţii, piaţa muncii, forţa de muncă şi economia, 
setul de indicatori este organizat ca un lanţ coerent care reflectă obiectivele, intrările, 
procesele şi rezultatele formării. Acesta conţine doi indicatori generali, patru indicatori de 
consolidare reciproci care oferă informaţii despre randamentul şi rezultatele formării 
comparativ cu priorităţile politicii. Acest aspect este completat de doi indicatori contextuali 
care furnizează informaţii contextuale importante pentru a face posibilă evaluarea realizărilor 
şi doi descriptori care furnizează informaţii calitative suplimentare asupra factorilor care 
determină calitatea VET. Cu excepţia descriptorilor, toţi indicatorii se bazează pe date 
cuantificabile şi pot, prin urmare, susţine evaluarea realizărilor în comparaţie cu obiectivele 
definite. 

Din ampla prezentare făcută asupra RECOMANDĂRII PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind instituirea unui Cadru European de Referinţă 
pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională, rezultă un interes major al 
Uniunii Europene cu privire la implementarea unei strategii coerente şi eficiente privind 
învăţarea şi pregătirea profesională continuă pe toată durata vieţii. Aşa cum este de altfel 
firesc, această acţiune concentrată de pregătire profesională – se tratează ca element 
primordial al aplicării principiilor de flexicuritate a pieţei muncii,al dezvoltării economice 
durabile şi nu în ultimul rând al creşterii nivelului de calitate al vieţii. 

 În final, aş dori să menţionez faptul că articolul apărut în Ziarul Financiar – 
menţionat la poziţia 13 din prezenta lista bibliografică – a fost vehement contestat de 
publicaţia Criticatac (vezi referinţa poz. 17), aducând ca şi contraargument zdrobitor însăşi 
răspunsul primit de această redacţie direct din partea profesorului Christopher A. Pissarides – 
unul din câştigătorii Premiului Nobel pentru Economie din anul 2010. Mai exact, acesta neagă 
afirmaţia conform căreia dânsul ar susţine utilizarea pe scară largă a contractelor part-time şi a 
celor pe perioadă determinată, după cum în articolul din Ziarul Financiar a apărut şi aşa cum 
în articolul de faţă s-a făcut referinţă. De menţionat că acest argument – lansat de Ziarul 
Financiar– a fost utilizat chiar în pledoaria premierului român Emil Boc, în susţinerea Noului 
Cod al Muncii din România, foarte recent adoptat prin asumarea răspunderii guvernamentale. 
Momentan nu există reacţie oficială în acest sens nici din partea primului ministru şi nici din 
partea redacţiei Ziarului Financiar.  

Ceea ce însă trebuie neapărat remarcat, indiferent de poziţia reală şi respectabilă a 
remarcabilului economist profesor Christopher A. Pissarides – pe tema sus menţionată –, este 
faptul indubitabil că majoritatea covârşitoare a statelor membre UE au apelat masiv la această 
modalitate de angajare, în ultimul timp. Din acest punct de vedere, România se află pe ultimul 
loc în UE, într-un clasament al utilizării contractelor part-time, a celor pe perioadă 
determinată sau a celor atipice. Acest trend de creştere masivă a contractelor de acest tip în 
Uniunea Europeană, pare a fi mai degrabă o reacţie spontană şi sinceră atât a angajatorilor, cât 
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şi a angajaţilor – la ameninţările reale ale crizei economico-financiare, decât o politică şi o 
strategie naţională ori chiar europeană din domeniul flexicurităţii pieţei muncii. Încet dar 
sigur, – contractele pe perioada determinată vor trece din zona sportivă, culturală, artistică, 
mass-media în zona economică. Practic, ele vor fi interpretate, economic şi juridic, ca şi 
contracte prelungite de probă de medie sau lungă durată între angajator şi angajat. Astfel, 
ambele parţi vor avea posibilitatea de a se cunoaşte şi a se evalua reciproc pe termen lung, 
edificator din toate punctele de vedere. În plus, orice evoluţie macro sau microeconomică 
defavorabilă – va putea fi mai uşor depăşită de către ambele părţi, angajator şi respectiv 
angajat, cu repercusiuni favorabile în acelaşi timp pentru bugetul de protecţie socială al 
statului.  
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Rezumat. De-a lungul timpului, economiştii, şi nu numai, au recunoscut faptul că fără 
un sistem de învăţământ bine organizat, care să ofere rezultate viabile, nu se poate discuta 
despre prosperitatea unei naţiuni. Criza cu care se confruntă astăzi majoritatea statelor lumii 
îşi pune amprenta asupra tuturor sectoarelor, inclusiv asupra sistemului de învăţământ. Mulţi 
economişti învinovăţesc criza pentru situaţia dificilă prin care trece educaţia, dar nu iau în 
calcul şi posibilitatea de a vedea educaţia fie drept una dintre cauzele crizei, fie drept una 
dintre soluţii. Luând în calcul locul pe care îl indică clasamentele internaţionale pentru 
universităţile româneşti, lucrarea de faţă are drept scop evidenţierea câtorva dintre 
problemele cu care se confruntă învăţământul superior românesc. 
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1. Introducere 

 
De-a lungul timpului, studiului educaţiei i-a fost alocată o importanţă mai mică sau 

mai mare, în funcţie de o multitudine de factori. Educaţia a apărut din timpuri imemoriale. 
Fundamentele educaţiei, şi implicit ale celei economice actuale, se regăsesc în trecutul 
îndepărtat. Multe idei au rezistat peste timp dovedindu-şi perenitatea şi asigurând încrederea 
în educaţie nu numai ca mijloc de realizare personală, ci şi de înţelegere şi influenţare a 
componentelor datului economic. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au înţeles din ce în ce 
mai clar sensul educaţiei în creşterea bunăstării şi a satisfacţiei  personale, dar şi în 
ameliorarea calităţii vieţii. 

Educaţia s-a manifestat în funcţie de caracteristicile mediului în care omul a trăit şi s-a 
adaptat la cerinţele sociale. Educaţia şi instrucţia au fost generate şi de necesitatea 
administrării patrimoniului individual şi a celui public. 

Cert este faptul că educaţia în sine reprezintă un element de importanţă majoră atât 
atunci când vorbim despre trecutul societăţii, cât mai ales atunci când ne gândim la viitorul ei.  

Astfel, autori precum John Kenneth Galbraith au încercat să arate că evoluţia noastră 
ca indivizi şi ca societate este indisolubil legată de educaţie: „Factorul esenţial al evoluţiei, 
fie a individului, fie a copiilor lui pe scara socială, îl reprezintă educaţia. Ignoranţa nu 
conduce decât la o muncă grea, incomodă, plictisitoare şi, deseori, la a nu munci deloc. 
Ameliorarea vine odată cu educaţia şi doar cu ea; fără educaţie nu există nimic şi singurul 
recurs plauzibil este la crimă şi la violenţă. Poate ar trebui ca de cea mai bună educaţie să 
beneficieze cei aflaţi cel mai jos  pe scara socială, pentru că ei au cea mai mare nevoie de 
mijloacele care să le permită acea ascendenţă, acea evadare din ignoranţă” (Galbraith, 1997, 
p. 67). 

Laureatul Premiului Nobel în medicină Albert Szent-Gyorgy spunea că „educaţia este 
una dintre cele mai importante activităţi ale omenirii. Ea deschide calea către minunate 
posibilităţi, dar, totodată, expune omenirea unor teribile pericole, întrucât prin educaţie orice 
sistem dictatorial poate transforma societatea potrivit intereselor sale şi, dacă doreşte, poate 
transforma oameni cumsecade în ucigaşi sălbatici, aşa cum am văzut că s-a întâmplat în 
repetate rânduri în cursul acestui secol”(Szent-Győrgyi, 1981, pp. 22-24). 
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Privită din perspectiva vieţii trăite în societate, educaţia este cea care „face ca 
democraţia să devină posibilă şi, împreună cu dezvoltarea economică, să devină necesară, 
inevitabilă, chiar” (Galbraith, 1997, p. 68). 

Potrivit unor filosofi eminenţi, ideile democratice se află în dezacord cu datele 
psihologiei şi ale experienţei. „Unor filosofi eminenţi – arată Gustave Le Bon, dintre care 
se remarcă în mod deosebit Herbert Spencer, nu le-a venit deloc greu să arate că educaţia 
nu îl face pe om nici moral şi nici mai fericit, că nu îi modifică nici instinctele şi nici 
zestrea ereditară, şi că, prost direcţionată, ea poate să fie mai degrabă distructivă decât 
utilă”(Le Bon, 1999, p. 43). 

Aşadar, se poate observa faptul că educaţia joacă un rol activ în proiectarea societăţii şi 
că modul în care ea este direcţionată influenţează viitorul generaţiilor de astăzi.  

În prezent însă, academicienii consideră că piaţa educaţională începe să se confrunte cu 
o situaţie destul de dificilă. La nivel global se vorbeşte despre criza economică şi despre 
cauzele, respectiv efectele acesteia. Ceea ce în mod uzual nu se subliniază este faptul că nu 
putem trata problema crizei economice fără a fi preocupaţi de evoluţia şi calitatea sistemului 
educaţional. Academicianul Mircea Maliţa spunea că spre deosebire de crizele economice, care 
izbucnesc periodic în forme acute sau moderate, sistemul educaţional mondial pare a fi într-o 
criză continuă, cronică, lentă şi persistentă, care nu şi-a găsit remediul. Universităţile, care sunt 
coroana sistemelor educaţionale, aflate la capătul ciclurilor care însumează până la două decenii 
de viaţă, sunt supuse mereu observaţiilor critice ale economiei, administraţiei publice, 
politicienilor, industriei şi sunt mereu confruntate cu exigenţele crescânde ale profesiunilor 
vechi şi, mai ales, ale celor care apar în prezent (Maliţa, Georgescu, 2010, p. 275).  

Economiştii contemporani încep să se întrebe dacă atunci când vorbim despre cauza 
sau cauzele crizei trebuie să le căutăm la alţii sau la noi. Ştiinţa economică e vinovată de 
pregătirea noastră sumară şi incompletă? Oare ne aflăm în faţa unei crize fără precedent, dar 
cu mult viitor, care ne „infectează” modul economic de gândire? Oare gândirea economică 
este în criză sau suntem noi în criză de idei? La astfel de întrebări trebuie să răspundă cei 
preocupaţi de evoluţia societăţii prezente pentru a putea merge mai departe. 

Din ce în ce mai des la nivel academic se discută despre legătura indisolubilă care 
există între educaţie, în general, educaţie superioară, în mod special, şi prosperitate sau 
dezvoltare economică durabilă sau calitatea vieţii etc.  

Analizând învăţământul superior, H.R. Bowen arăta că: „Scopul primar al educaţiei 
superioare este de a schimba oamenii în modalităţile dorite. La rândul lor, aceste schimbări 
pot avea efecte profunde în economie şi societate şi chiar în cursul istoriei. Dar, în primă 
instanţă, obiectivul este de a modifica calităţi şi comportamente ale fiinţelor umane.” 
(Bowen, 1977) 

Specialiştii subliniază importanţa pe care a avut-o şi continuă să o aibă educaţia în 
atingerea unui nivel superior de trai. În prezent, în ţara noastră analiza sistemului educaţional 
şi a implicaţiilor acestuia la nivel economic arată că drumul străbătut a fost unul lung şi 
anevoios şi, din păcate, presupune în continuare depăşirea unor obstacole deloc de neglijat. 

 
2. Educaţia superioară  

 
După căderea regimului totalitar, România a străbătut un proces complex de tranziţie 

spre economia de piaţă funcţională şi, în acelaşi timp, către o democraţie reală. Acesta a vizat 
toate sferele vieţii economice, sociale şi politice, iar în acest cadru au încercat să se înscrie şi 
reformele din sistemul educaţional. România a moştenit de la regimul comunist un sistem cu 
standarde înalte (examene de admitere exigente la cele mai râvnite licee şi universităţi), o 
participare masivă (deşi în scădere) şi o presiune considerabilă asupra ştiinţei şi tehnologiei, 
dar şi caracterizat de o lipsă a flexibilităţii (SAR, 2007, p. 5). În perioada comunistă accentul 
în învăţământul superior cădea cu precădere pe zona tehnică, reală, motiv care a stat probabil 
şi la baza răspândirii rapide după 1989 a învăţământului orientat spre ştiinţele umaniste şi 
sociale. A rămas însă o întrebare legată de modul în care sunt „formaţi” absolvenţii de 
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învăţământ superior: de ce învăţământul, în general, cel economic, în particular, pregăteşte 
preponderent specialişti cu mentalitate funcţionărească?  

Astăzi, se observă că în vederea alinierii educaţiei româneşti la cea din UE, România a 
început implementarea Procesului Bologna; în acest sens învăţământul superior din România 
se bucură de aprecieri pozitive şi de o imagine bună. Conform Bologna Process Stocktaking 
Report (elaborat în vederea conferinţei ministeriale de la Leuven, 2009), ţara noastră a obţinut 
calificativul „performanţă excelentă” pentru 8 din cei 12 indicatori care măsoară gradul de 
implementare a Procesului Bologna (ARACIS, 2009). Astfel, au fost extrem de apreciate atât 
evaluarea externă internaţională a ARACIS, cât şi obţinerea de către agenţia română a 
statutului de membru cu drepturi depline în the European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA) şi mai ales în European Quality Assurance Register (EQAR) 
(ARACIS, 2009).  

Declaraţia de la Bologna a fost adoptată de un mare număr de ţări şi actualmente între 
universităţile europene există o cooperare destul de strânsă. Cu toate acestea, cu foarte puţine 
excepţii notabile, nu a fost înregistrată nici o schimbare evidentă în finanţarea şi administrarea 
universităţilor europene, care rămân în sectorul public, cu un sprijin privat nesemnificativ. 
Parteneriatul public-privat în materie de educaţie rămâne o excepţie. Investiţiile în cercetare-
dezvoltare rămân insuficiente, după cum arată majoritatea rapoartelor elaborate la nivel 
european sau global. 

Imaginea pe care România o are la nivel european în ceea ce priveşte implementarea 
formală a principiilor Bologna nu este una exclusiv pozitivă. În acest sens, printre problemele 
cu care se confruntă învăţământul superior românesc se regăsesc: 

 întârzierile în implementarea cadrului naţional al calificărilor în învăţământul 
superior; această problemă nu este numai una a României, ea este oarecum 
generală la nivel european; 

 rata mică de participare în programe de formare continuă şi de dezvoltare 
profesională a angajaţilor, România situându-se alături de Bulgaria în clasamentul 
european (1,3% faţă de 29,2% – Danemarca, cea mai mare valoare înregistrată în 
Europa). Această situaţie nu este deloc încurajatoare, în condiţiile în care, pentru 
România, gradul de angajabilitate profesională a populaţiei pe intervalul 15-64 de 
ani era în 2008 de 59%, faţă de media UE-27 de 65,9% (ARACIS, 2009, pp. 6-10); 

 decalajul dintre sistemul extern naţional de asigurare a calităţii, evaluat pozitiv la 
nivel european, şi capacitatea universităţilor de a implementa mecanismele de 
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii. Conform ARACIS, multe dintre universităţile 
româneşti nu au comisii active de asigurare internă a calităţii şi întâmpină 
dificultăţi în furnizarea datelor şi informaţiilor de certificare a calităţii; 

 slaba dezvoltare a sistemelor de consiliere şi orientare în carieră şi pentru piaţa 
muncii a studenţilor;  

 alinierea la tendinţele raportate la nivel european şi global de îmbătrânire a 
populaţiei şi de declin demografic; 

 finanţarea redusă, comparativ cu statele membre UE; 
 nivelul scăzut de trai, care poate reprezenta o piedică în calea accesului la educaţia 

universitară; 
 legislaţia deficitară, inexactă, incompletă şi în continuă schimbare în domeniul 

educaţiei;  
 adâncirea dezechilibrului dintre învăţământul superior public şi cel privat, 

manifestat şi prin decalaje în domeniul calităţii; 
 plagiatul în mediul universitar; 
 capacitatea de a respecta criteriile luate în calcul de organismele internaţionale 

pentru evidenţierea calităţii şi cantităţii din domeniul cercetării ştiinţifice; 
 transparenţa şi corectitudinea administrativă din mediul universitar 
 etc. 
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Pornind doar de la câteva dintre problemele cu care se confruntă sistemul, putem lesne 
înţelege de ce universităţile româneşti nu ocupă locuri fruntaşe în clasamentele internaţionale. 
În problematica realizării clasamentelor referitoare la educaţia superioară se implică, de 
regulă, două centre care evaluează universităţile pe o bază sistematică la nivel global: 

 Universitatea Jiao Tong din Shanghai, care publică un top cu primele 500 de 
universităţi din lume.  

 The Times din Marea Britanie, care în „Suplimentul educaţional” publică o listă cu 
primele 200 de universităţi (http://www.arwu.org/).  

Clasamentele realizate de cele două centre nu sunt identice, dar în principiu ele 
raportează acelaşi rezultat referitor la competitivitatea universităţilor europene.  

Din păcate, universităţile autohtone nu se regăsesc pe lista celor mai bune universităţi din 
lume, conform topurilor realizate. În clasamentul celor de la Shanghai Jiao Tong University, 
universităţile româneşti lipsesc din topul celor mai bune 500 de universităţi din lume. Conform 
celor de la Shanghai Jiao Tong University cea mai bună universitate este Harvard. În primele 10 
poziţii, doar două universităţi sunt din Europa: Cambridge şi Oxford, restul fiind  universităţi 
americane: MIT, Stanford, Princeton, Columbia etc. (http://www.arwu.org/). În acest clasament, 
Statele Unite au practic 54 de universităţi în primele 100 de poziţii. În privinţa sistemului de 
învăţământ superior, Uniunea Europeană se pare că este surclasată de SUA, lucru explicabil 
dacă ne gândim că mai puţin de o persoană din trei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani este 
absolventă de învăţământ superior comparativ cu 40% în SUA şi peste 50% din populaţie în 
Japonia (EC, 2010, p. 14). Pornind de la astfel de considerente, Uniunea Europeană încearcă 
să remedieze situaţia. Responsabilii politici, conştienţi că investiţia în sisteme de educaţie şi 
formare, anticiparea necesităţilor de competenţe reprezintă factori fundamentali în creşterea 
productivităţii şi competitivităţii, în accelerarea creşterii economice şi în creşterea ocupării 
forţei de muncă, s-au angajat să îmbunătăţească nivelurile de educaţie prin reducerea 
abandonului şcolar la 10 % sau mai puţin şi prin extinderea finalizării educaţiei terţiare sau 
echivalente la cel puţin 40 % în 2020 (EC, 2010, pp. 10-15). 

Topul mai sus menţionat este realizat pe baza activităţii ştiinţifice şi nu pune în lumină 
toate criteriile de performanţă. Se iau în calcul numărul de premii Nobel obţinute de profesori 
sau absolvenţi, medalii obţinute, numărul de citări în lucrările ştiinţifice, precum şi numărul de 
articole de cercetare publicate. Tocmai de aceea, criteriile după care se realizează acest top au 
fost deseori contestate pentru că nu reflectă realitatea, iar europenii susţin că este realizat 
împotriva universităţilor din Europa. 

În privinţa clasamentelor, în general, se poate observa că la capitolul învăţământ 
superior, ţara noastră nu ocupă locuri fruntaşe. Spre exemplu, în clasamentul realizat pentru 
anul 2010 de Forumul Economic Mondial, România ocupă locul 54 în cazul pilonului al 
cincilea – Educaţie superioară şi training (WEF, 2010b, p. 21). 

Conform analiştilor, nu putem concluziona că toate clasamentele realizate la nivel 
european sau mondial sunt cele mai bune pentru a evidenţia în mod corect starea actuală a 
învăţământului universitar românesc. Cu toate acestea, se pot vedea destul de facil problemele 
cu care se confruntă sistemul.  

Nu este deloc de neglijat nici faptul că, în România, învăţământul superior după 1990 
s-a confruntat cu un proces intens de masificare. Astfel, de-a lungul timpului numărul 
studenţilor şi, respectiv, al absolvenţilor de învăţământ superior a cunoscut o creştere 
semnificativă, comparativ cu nivelul anterior anului 1990. Din graficul următor se poate 
observa că în privinţa absolvenţilor de învăţământ superior trendul s-a păstrat. 
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Sursa: preluare după Institutul Naţional de Statistică (2010), Anuarul statistic al României 2010, p. 243, 
www.insse.ro 

Figura 1. Absolvenţi pe niveluri de educaţie 
 

Evoluţia ascendentă a populaţiei de studenţi a fost însoţită de-a lungul timpului de cel 
puţin două probleme (ARACIS, 2009):  

 necorelarea cu o creştere proporţională a resurselor necesare (sistemul fiind 
caracterizat de subfinanţare);  

 creşterea nu a fost uniformă la nivelul domeniilor de studii: unele domenii s-au 
confruntat cu o inflaţie de candidaţi, în timp ce alte domenii s-au confruntat cu un 
fenomen de depopulare, după cum se poate observa din graficul de mai jos. 

 

 
Sursa: preluare după Institutul Naţional de Statistică (2010), Anuarul statistic al României 2010, p. 244,  
www.insse.ro   

Figura 2. Structura populaţiei de studenţi pe grupe de specializări 
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Această evoluţie ascendentă a numărului de studenţi a generat alte tipuri de probleme, 
cum ar fi: 

 apariţia unui decalaj între numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice; 
 generarea unor comportamente diferite la nivelul universităţilor, din care unele 
orientate spre zona obţinerii de resurse financiare suplimentare prin sacrificarea 
calităţii (diminuarea exigenţei în cazul admiterii şi ulterior în cazul examinărilor). 

Au existat şi universităţi care au ales alte mijloace pentru supravieţuire, nesacrificând 
calitatea în favoarea cantităţii. Astfel, unele dintre universităţile care s-au confruntat cu 
creşterea semnificativă a numărului de studenţi au ales, din cauza subfinanţării, să îşi acopere 
costurile prin atragerea unui număr tot mai mare de studenţi pe locurile cu taxă. Unele 
facultăţi care s-au confruntat cu depopularea au ales, din cauza subfinanţării, să îşi centreze 
comportamentul pe atragerea de granturi de cercetare. Dintre cele două comportamente 
descrise, se pare că cel dominant este de atragere a studenţilor cu taxă.  

Din păcate, foarte multe dintre universităţile care s-au confruntat cu o scădere serioasă 
a numărului de studenţi au ales relaxarea condiţiilor de admitere a candidaţilor din nevoia de 
a-şi acoperi locurile scoase la concurs (ARACIS, 2009).  

De asemenea, o altă problemă cu care se confruntă sistemul este rata abandonului. 
Sistemul de învăţământ superior este caracterizat printr-un decalaj, care creşte anual, între 
numărul studenţilor înregistraţi în sistem şi numărul de absolvenţi. 
 În prezent, analiştii îşi pun mari semne de întrebare, pe lângă cele legate de finanţare şi 
calitate, în privinţa compatibilizării sistemului de învăţământ cu cerinţele pieţei muncii, 
întrucât compatibilitatea dintre piaţa educaţională şi piaţa muncii constituie esenţa unui posibil 
echilibru între prezent şi viitor, educaţia funcţională devenind vârful de lance al performanţei 
economice a capitalului uman. Muţi se întreabă dacă nu cumva cererea şi oferta de pe piaţa 
educaţională nu sunt în contrasens cu evoluţia cererii şi ofertei pe piaţa muncii. Evoluţia 
evidentă a cererii pentru ştiinţele economice şi juridice pe piaţa educaţională poate fi însoţită 
şi în prezent de o evoluţie similară pe piaţa muncii? 

Analizele arată că universităţile din România sunt stratificate calitativ în privinţa 
rezultatelor în învăţare şi mai ales în cercetare, deşi toate se prezintă ca universităţi 
humboldtiene în care învăţarea se bazează pe performanţe ale cercetării.  
Conform unor estimări, încă insuficient fundamentate, puţin peste 20% dintre universităţi, 
într-o variantă generoasă, şi doar 5%, într-o variantă mai exigentă, reuşesc să releve rezultate 
remarcabile în cercetare şi să producă absolvenţi competitivi naţional şi mai ales european 
(ARACIS, 2009, p. 42). 
 De asemenea, atunci când se discută despre educaţie, văzută preponderent din 
perspectiva sistemului public, se pune şi problema corectitudinii sistemului. Astfel, în 
România se întocmeşte Raportul CUC – Corectitudinea universitară, care ia în calcul:  
transparenţa şi corectitudinea administrativă, corectitudinea academică, calitatea guvernanţei 
şi managementul financiar (CUC, 2010, p. 1). Conform concluziilor raportului mai sus 
menţionat, se poate observa că unul dintre obstacolele greu de surmontat este reprezentat de 
plagiat, care rămâne o practică foarte răspândită şi la studenţi şi la cadre didactice.  
 Unele universităţi au investit în software-uri specifice pentru studenţi, dar continuă să 
aibă plagiatori profesori. Nu există nicio instanţă care să urmărească situaţiile de plagiat, cum 
nu au fost la noi în ţară nici situaţii în care să se fi retras titlurile din cauza plagiatului (CUC, 
2010, p. 13). 
 De la corectitudine până la încredere în sistem există doar un pas. Sistemul educaţiei 
superioare este alcătuit atât din universităţi publice, cât şi private. Conform Anuarului Statistic 
al României pentru anul 2010, în ţara noastră există 52 de instituţii de învăţământ superior 
private şi 108 de stat. Barometrul Calităţii, însă, ne arată că gradul cel mai mare de  încredere se 
manifestă în continuare în cazul sistemului public. Mai mult de jumătate dintre angajatori (54%) 
consideră universităţile publice ca fiind mai bune decât cele private (ARACIS, 2009, p. 24). De 
asemenea, cei mai mulţi dintre angajatori (42%) ar prefera, în condiţii de pregătire similară, 
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absolvenţii facultăţilor din România, decât ai celor din străinătate, iar peste 51% ar prefera 
absolvenţii ciclului de licenţă cu durata de patru (respectiv, cinci ani), în detrimentul 
absolvenţilor sistemului Bologna (ARACIS, 2009, p. 24), ceea ce reprezintă o dovadă a lipsei de 
încredere în capacitatea noului sistem de a oferi o pregătire adecvată absolvenţilor. Totodată, 
este de remarcat faptul că părerile angajatorilor cu privire la valoarea diplomei de studii sunt 
împărţite: 40% dintre aceştia consideră că diploma de licenţă nu reprezintă o garanţie a calităţii 
absolvenţilor, în timp ce 36% cred contrariul (ARACIS, 2009, p. 24). În plus, angajatorii percep 
absolvenţii ca fiind mai bine pregătiţi teoretic decât practic (51% dintre angajatori sunt de părere 
că absolvenţii deţin o bună pregătire teoretică în domeniu şi doar 27% sunt convinşi că 
absolvenţii deţin o bună pregătire practică) (ARACIS, 2009, p. 24). 

Spaţiul universitar românesc este saturat de divergenţe şi decalaje între reprezentările 
personalului didactic şi ale studenţilor despre calitatea academică. Acestora li se adaugă 
divergenţele şi decalajele de reprezentare dintre angajatori şi comunităţile universitare. Pe 
deasupra, există şi problema inconsecvenţelor din domeniul reglementărilor. Unui spaţiu public 
şi universitar saturat de decalaje şi divergenţe îi corespunde încă o stare de confuzie în privinţa 
standardelor de construcţie şi asigurare a calităţii academice (ARACIS, 2009, pp. 40-45).  
 Ceea ce a fost amintit anterior reprezintă doar o analiză lapidară a sistemului. Dar, 
pornind doar de la câteva elemente ca cele mai sus amintite, putem concluziona că ne aflăm la 
o răscruce de drumuri: ori admitem că a sosit timpul unor acţiuni energice de identificare şi 
stimulare a calităţii academice, acolo unde există, şi de sancţionare, îndrumare şi îmbunătăţire 
a calităţii, acolo unde este nevoie, ori ne conservăm într-o stare de automulţumire, care riscă 
să ne cufunde într-o omogenitate pe cât de uniformă pe atât de lipsită de perspectivă şi 
competitivitate.  

Alinierea învăţământului universitar românesc din punct de vedere al structurii pe 
cicluri de învăţământ la cel european nu prezintă şi garanţia eficienţei sistemului din 
perspectiva output-ului.  

Ieşirea din această stare este corelată în mare măsură cu rezolvarea problemelor 
economice şi sociale ale României, la care învăţământul superior trebuie să contribuie nu 
numai prin îndeplinirea misiunilor sale tradiţionale, ci şi cu idei dezbătute într-un spaţiu public 
cât mai larg. 
 

3. În loc de concluzii 
 
Se spune că astăzi criza în educaţie este una de tip global, ea manifestându-se atât în 

ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. Dacă nu se va regândi în mod 
fundamental sistemul de învăţământ, atât din perspectiva finanţării, cât şi a compatibilizării cu 
piaţa muncii, viitorul nu va arăta foarte bine. Se observă că, în general, sistemul educaţional 
din întreaga lume, şi implicit cel autohton, se confruntă cu o serie de obstacole, destul de 
dificil de surmontat, cum ar fi:  

 lipsa de inovare în sistemul de învăţământ; 
 deficit de profesori calificaţi în întreaga lume; 
 slabă infrastructură (hard şi soft), pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor 
didactice; 

  lipsa de mecanisme inovatoare şi eficiente pentru finanţarea sistemului; 
 deficienţe majore în colaborare şi creionare a unor sisteme de eficientizare a 
sistemului de învăţământ; 

 complexitatea rezultatelor procesului de învăţământ şi durata mare de timp necesară 
pentru obţinerea lor; 

 rigiditatea, mărimea şi complexitatea sistemelor de învăţământ; 
 lipsa leadership-ului şi a unei viziuni globale asupra educaţiei (WEF, 2010a). 

Lumea de astăzi este afectată de numeroase probleme care ar putea fi soluţionate şi 
prin îmbunătăţirea accesului la educaţia de calitate. Politicienii recunosc valoarea educaţiei în 
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combaterea unei lungi liste de probleme, printre care se includ şi sărăcia şi ameninţările la 
securitatea globală. Cu toate acestea, odată cu terminarea campaniei electorale, politicienii îşi 
pierd interesul pentru sistemul de învăţământ, poate şi pentru că recompensele investiţiei în 
educaţie se văd după o lungă perioadă de timp şi sunt adesea culese de o altă generaţie de 
politicieni. 

Tocmai de aceea, sistemul nu trebuie exclusiv lăsat în grija acestora, fiind necesar un 
parteneriat între sectorul public şi cel privat pentru a dezvolta o nouă viziune asupra 
învăţământului, capabilă să răspundă în mod pertinent nevoilor de pe piaţa muncii în 
continuă schimbare. Conform reprezentanţilor unor organisme internaţionale, sistemul de 
învăţământ ar putea fi îmbunătăţit dacă s-ar acorda mai multă atenţie realizării unei 
corespondenţe între cele două pieţe, cea educaţională şi, respectiv, cea a muncii. Un aspect 
pe care îl menţionează rapoartele internaţionale este strâns legat de finanţarea sistemului 
educaţional. Astfel, dacă în lume s-ar cheltui anual minimum 16 miliarde dolari SUA pentru 
educaţie, atunci ţările în curs de dezvoltare ar putea realmente să schimbe ceva (WEF, 
2010a, p. 15). În timp ce această cifră poate părea destul de mare, trebuie ţinut cont de faptul 
că ea reprezintă echivalentul a ceea ce consumatorii din Statele Unite cheltuiesc într-un 
singur sezon la cumpărături (WEF, 2010a, p. 15).  

Aceleaşi surse menţionează necesitatea formării profesionale şi/sau reconversiei 
profesionale a profesorilor în contextul trecerii la utilizarea ITC în procesul de învăţare, 
subliniind importanţa implicării în schimbarea sistemului atât a sectorului public, cât şi a 
ONG-urilor şi întreprinderilor. De asemenea, în contextul actual se remarcă faptul că se tinde 
spre eliminarea treptată a metodelor tradiţionale de predare care se concentrează mai ales pe 
transferul de cunoştinţe, dar în acest caz ar trebui să se pună din ce în ce mai mult accent pe 
formarea la nivel superior a gândirii critice. Trebuie subliniat faptul că performanţa procesului 
educaţional, de formare şi adaptare profesională este de neconceput fără asigurarea unor cadre 
didactice competente, care să stăpânească foarte bine conţinutul, metodele şi tehnicile de 
instruire. Factorul uman este esenţial în realizarea procesului educativ, de calitatea formării 
profesorilor şi de dotarea lor cu mijloace moderne depinzând calitatea procesului de învăţare, 
însă nivelul salarizării personalului didactic pune problema discutării problemei demnităţii 
umane. În unele ţări cum ar fi România, statutul cadrului didactic nu prezintă un mare interes 
pentru tinerii absolvenţi cu medii mari în vederea păstrării acestora în sistem. Nivelul de 
salarizare puternic afectat de reducerile din 2010 este încă departe de a fi corelat cu 
importanţa socială a muncii şi răspunderea pentru formarea noilor generaţii.  

De asemenea, în prezent se pune problema reorientării educaţiei către dezvoltarea 
durabilă. Astfel, se impune o reorientare a sistemului curent, bazat exclusiv pe oferirea de 
informaţii, către unul bazat pe tratarea de probleme şi identificarea soluţiilor posibile. Aşadar, 
educaţia ar trebui să îşi menţină focalizarea tradiţională pe disciplinele individuale şi, în 
acelaşi timp, să „îşi deschidă uşile” faţă de examinarea multi- şi inter-disciplinară a 
problemelor apărute în situaţii reale. Prin urmare, este necesară crearea de programe 
specializate de pregătire care să ofere specialiştilor şi factorilor de decizie informaţii şi 
competenţe prin care să contribuie la dezvoltarea durabilă (UNECE, 2005, p. 6). 

Aşadar, învăţământul superior trebuie să răspundă câtorva provocări majore: să atingă 
un nivel calitativ care să treacă testul comparării pe plan internaţional, să-şi îmbunătăţească 
conducerea şi responsabilitatea, să-şi sporească finanţarea şi să-şi diversifice sursele de 
finanţare. Aceste scopuri majore implică schimbări în învăţământul superior, care trebuie 
trecute în topul priorităţilor pe agenda politică şi în strategiile naţionale ale ţărilor membre ale 
Uniunii Europene. 
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Rezumat. Literatura de specialitate apărută în ultimele decenii consacrată ocupării 
resurselor de muncă este extrem de bogată şi diversificată. În cadrul problemei ocupării 
resurselor de muncă un loc special îl ocupă structurile ocupaţionale, analizate în timp şi 
spaţiu. Aceste structuri ale ocupării forţei de muncă constituie de fapt legătura între aspectele 
demo-economice cantitative şi cele calitative, arătând eficienţa cu care resursele de muncă 
sunt folosite. 

Lucrarea prezintă conceptul de ocupare a resurselor de muncă şi semnificaţia 
populaţiei ocupate potrivit metodologiilor folosite de institute de statistică naţionale şi 
internaţionale şi analizează situaţia ocupării resurselor de muncă în România din punct de 
vedere al structurilor ocupaţionale. 
 

Cuvinte-cheie: ocupare a resurselor de muncă; ocupare deplină; structuri ocupaţionale. 
 

Coduri REL: 12G, 12I. 
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1. Analiză conceptuală 
 

Termenul de ocupare a resurselor de muncă, cu toate atributele care concretizează 
starea acesteia în timp şi spaţiu, are, de regulă, o încărcătură semantică identică sau apropiată 
cu termenii de folosire sau utilizare a resurselor de muncă. 

Literatura de specialitate apărută în ultimele decenii consacrată ocupării resurselor de 
muncă este extrem de bogată şi diversificată. Ocuparea resurselor de muncă ale unei economii 
se referă la asigurarea locului de muncă tuturor persoanelor apte de muncă, potrivit 
calificărilor profesionale. 

Unii autori consideră ocuparea forţei de muncă ca sursă a unui aport productiv, ca pe 
un izvor principal al venitului necesar acoperirii nevoilor proprii şi ale familiei. Acest venit, 
împreună cu veniturile sociale permit reproducţia forţei de muncă şi ridicarea bunăstării 
populaţiei. 

Din punct de vedere cantitativ, ocuparea resurselor de muncă se măsoară absolut prin 
numărul celor atraşi în activitatea economică coroborată cu durata timpului de muncă al 
fiecăruia. Gradul de ocupare a forţei de muncă se determină şi relativ, ca raport între populaţia 
ocupată şi populaţia aptă de  muncă. Creşterea gradului de ocupare arată o sporire a ponderii 
populaţiei ocupate în totalul populaţiei apte de muncă sau, altfel spus, o scădere a şomajului. 
Această tehnică de măsurare nu este însuşită de toţi specialiştii şi nici de toate instituţiile 
specialiste. 

Latura calitativă a ocupării forţei de muncă se exprimă prin eficienţa utilizării mâinii 
de lucru, prin rezultatele obţinute. Aceasta presupune: respectarea necesarului optim de forţă 
de muncă în concordanţă cu nevoile existente la nivel de întreprindere, de ramură, de 
economie naţională; timpul de muncă (timpul efectiv lucrat); valorificarea capacităţii de 
muncă a fiecăruia care conduce la creşterea randamentelor obţinute pe unitatea de cheltuială 
de muncă (Dicţionar de economie, 2001). 
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În prezent, tot mai mult preocupările economiştilor şi ale factorilor de decizie vizează 
obiectivul creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă. Creşterea gradului de ocupare 
contribuie, pe de o parte la asigurarea unui nivel de trai decent, iar, pe de altă parte, la 
asigurarea unui nivel ridicat al ofertei de produse. 

În literatura de specialitate există concepţii diferite cu privire la atingerea nivelului ce 
caracterizează gradul cel mai înalt de ocupare. Ar fi o greşeală foarte mare dacă s-ar 
considera că există economii în care există o ocupare totală a forţei de muncă. În cadrul 
oricărei economii există, în permanenţă, şomaj fricţional. Consensul analiştilor economici, în 
ceea ce priveşte factorii fricţionali, este acela că nivelul cel mai ridicat al ocupării forţei de 
muncă este atins atunci când rata şomajului este cuprinsă între 3-4% din totalul forţei de 
muncă civilă.  

Astfel, în ceea ce priveşte ocuparea deplină a resurselor de muncă s-a impus opinia, 
conform căreia o asemenea situaţie poate exista doar în cadrul economiei de piaţă funcţionale, 
mecanismele pieţei concurenţiale fiind în măsură să asigure un anumit gen de ocupare deplină. 
Economistul care a fundamentat noua teorie a ocupării depline în condiţiile ultimului sfert de 
secol XX a fost Milton Friedman (laureat al Premiului Nobel pentru economie în anul 1968), 
creatorul şi mentorul Şcolii Economice de la Chicago.  

În 1968, Milton Friedman şi Edmund Phelps considerau ocuparea deplină ca fiind 
corespunzătoare unei rate naturale a şomajului. Dar, pentru a se atinge ocuparea deplină, 
Friedman argumentează că realizatorii de politici trebuie să păstreze preţurile stabile (o 
inflaţie scăzută sau o rată a inflaţiei zero). Dacă această politică este susţinută, Friedman 
susţine că economia va atinge automat rata naturală a şomajului. 

Punctul de vedere a lui Friedman, răspândit în macroeconomia modernă, se referă la 
ocuparea deplină ca la cel mai redus nivel al şomajului care poate fi susţinut de economie. 
Folosind terminologia introdusă de James Tobin, această rată a şomajului este egală cu 
NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment), nivel la care PIB real este egal 
cu cel potenţial. Acest concept este identic cu rata naturală a şomajului. Dacă rata şomajului 
se află sub nivelul natural sau sub pragul inflaţiei pentru mai mulţi ani este posibil ca inflaţia 
să crească din ce în ce mai mult (în absenţa unui control al preţurilor şi salariilor). Analog, 
inflaţia va scădea dacă rata şomajului depăşeşte NAIRU pentru mai mult timp. Teoria susţine 
că inflaţia nu creşte sau scade atunci când şomajul se află la rata naturală. 

De fapt, monetariştii înlocuiesc teza keynesiană a ocupării depline a forţei de muncă 
cu conceptul ratei naturale a şomajului. Putem considera că acest concept este realist pentru 
că, nici măcar în timpul celui de-al doilea război mondial, când o mare parte din forţa de 
muncă era mobilizată în armată, şomajul nu a lipsit. 

Rata naturală a şomajului este suma şomajului fricţional şi a celui structural, adică acea 
rată a şomajului care persistă atunci când economia se confruntă cu o inflaţie constantă, 
caracteristică unei perioade de stabilitate macroeconomică (Taşnadi, Doltu, 1996, pp. 144-145). 

O definiţie alternativă, mult mai normativă, prezintă ocuparea deplină ca realizare a 
ratei şomajului ideal, care reflectă inexistenţa ineficienţei pieţei muncii (cum ar fi şomajul 
structural). Doar şomajul fricţional ar putea exista, atunci când lucrătorii îşi caută temporar un 
nou loc de muncă. De exemplu, lordul William Beveridge definea ocuparea deplină ca fiind 
numărul de lucrători şomeri egal cu numărul locurilor de muncă vacante.  

Există o teorie care sugerează că ocuparea deplină – în special ca definiţie normativă – 
poate fi asociată cu existenţa inflaţiei (inflaţie pozitivă); aceasta referindu-se la curba Phillips. 
Curba Phillips ne mai spune că nu există o singură rată a şomajului care să corespundă ratei 
ocupării depline. În schimb, există o relaţie între şomaj şi inflaţie: un guvern putând alege o 
rată a şomajului mai mică însă în condiţiile unei rate a inflaţiei mai ridicate. Însă, spre sfârşitul 
anilor 1960 s-a observat o creştere atât a şomajului, cât şi a inflaţiei. 
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Milton Friedman şi Edmund Phelps au fost primii economişti care au contrazis „curba 
lui Phillips”. Ei au observat că dacă legătura inversă dintre inflaţie şi şomaj există pe termen 
scurt, aceasta dispare după un anumit interval de timp, iar şomajul revine la nivelul său iniţial, 
pe când creşterea preţurilor persistă. Acest fenomen are la bază faptul că, pe o perioadă de 
timp, inflaţia creată de relansare nu este resimţită de către salariaţi, care nu-şi dau seamă 
deocamdată de scăderea puterii de cumpărare. Mai mult, întreprinderile sunt interesate să facă 
angajări, deoarece creşterea preţurilor a provocat anularea creşterii salariilor (costul real al 
muncii s-a micşorat). Acest fenomen apare doar până când creşterea preţurilor nu mai 
amăgeşte pe nimeni, iar revendicările salariale vor duce la o creştere a salariilor. Faptul că din 
nou costul muncii a crescut va determina întreprinderile să concedieze. Astfel, şomajul care 
scăzuse iniţial revine. Potrivit economiştilor Campbell R. McConnell şi Stanley L. Brue, 
ocuparea deplină nu înseamnă şomaj zero (McConnell, Brue, 1996, p. 148). 

 Altfel spus, ocuparea deplină reprezintă volumul şi structura ocupării, a utilizării 
resurselor de muncă, care permit obţinerea maximului de bunuri pentru acoperirea nevoilor 
oamenilor constituiţi în diferite comunităţi. Deci, ocuparea deplină este compatibilă cu rata 
naturală a şomajului, cu şomajul normal; rata naturală a şomajului  (sau NAIRU = non 
accelerating inflation rate of unemployment) fiind acel nivel al şomajului general care este 
corelat cu o rată stabilă a inflaţiei. Acest şomaj natural sau normal, care există în orice 
societate, nu este determinat de factori conjuncturali şi monetari, de aceea, economistul 
francez Edmond Malinvaud l-a numit şomaj neinflaţionist. 

Economiştii Joseph E. Stiglitz şi Carl E. Walsh consideră că ocuparea deplină a  forţei 
de muncă are loc atunci când cererea este egală cu oferta de forţă de muncă. Nicio persoană care 
doreşte să lucreze, la nivelul calificării ei, la nivelul curent de piaţă al salariului nu va rămâne 
fără loc de muncă. Toate firmele care doresc să angajeze un lucrător la nivelul curent al 
salariului vor reuşi să găsească o persoană cu calificarea corespunzătoare. Ajustările la nivelul 
salariilor ne asigură că aceste rezultate se vor obţine (Stiglitz, Walsh, 2005, pp. 458-463). 
Bineînţeles, atunci când economiştii vorbesc despre ocuparea deplină a forţei de muncă se referă 
şi la faptul că întotdeauna vor exista şi persoane în stare de şomaj. Acest şomaj se poate 
manifesta ca urmare a perioadei tranzitorii petrecute de persoane între două locuri de muncă sau 
de cei nou intraţi pe piaţă în căutarea unui loc de muncă (şomaj fricţional), în urma 
neconcordanţei care apare între aptitudinile solicitate de angajator şi cele ale şomerilor (şomaj 
structural), dar şi ca urmare a unor configuraţii sezoniere (şomaj sezonier). Astfel, chiar şi la 
nivelul ocupării depline şomajul măsurat va fi pozitiv din aceste cauze. Deci, este dificil să se 
determine exact rata şomajului ce corespunde ocupării depline.  

Termenul de ocupare deplină a fost şi a rămas, totuşi, insuficient conturat. Această 
rămânere în urmă a ştiinţei economice şi a statisticii este condiţionată şi de multiplele unghiuri 
din care poate fi abordată ocuparea forţei de muncă (din unghi microeconomic şi din unghi 
macroeconomic; de pe poziţia utilizatorului de muncă salariată şi de pe cea a purtătorului 
forţei de muncă etc.). 

În literatura de specialitate se operează şi cu noţiunile de supraocupare şi subocupare a 
forţei de muncă. 

Supraocuparea reprezintă nivelul de ocupare de la care costurile de producţie ce 
rezultă din utilizarea unei unităţi de muncă suplimentare sunt crescătoare.  

În general se consideră că supraocuparea generează de regulă: penurie de forţă de 
muncă în domenii şi ocupaţii; indisciplină; o creştere a costului salarial; o scădere a 
randamentului muncii; reducerea gradului de adaptare a ofertei la cererea de forţă de muncă, 
când marja de lucrători disponibili se diminuează; schimbările de meserii, de industrii, de 
regiune, generate de progresul tehnic vor fi mai numeroase, şansele de a găsi de lucru în 
aceeaşi meserie, industrie şi regiune se vor diminua (Răboacă, 1998, pp. 31-32). 
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Subocuparea reprezintă nivelul ocupării care corespunde unei rate de utilizare a 
capacităţii de producţie inferioare ratei care permite să se asigure simultan creşterea acestei 
capacităţi şi stabilitatea preţurilor (Răboacă, 1998, p. 356). Altfel spus, subocuparea 
desemnează forţa de muncă aflată în şomaj. 

În vederea analizării situaţiei ocupării în România, se porneşte de la identificarea 
semnificaţiei populaţiei ocupate conform metodologiilor folosite în statisticile Institutului 
Naţional de Statistică, Eurostat şi ILO. 

Populaţia ocupată cuprinde persoanele care exercită o activitate ca salariaţi, precum şi 
pe cei care lucrează pe cont propriu în exploatări de tip familial sau ca auxiliari familiali; 
aceasta reprezintă de fapt cererea de locuri de muncă satisfăcută de ofertanţii acestora. 

Statisticile naţionale şi internaţionale înregistrează şi analizează starea ocupaţională a 
populaţiei în vârstă legală de muncă şi aptă de muncă.  

Potrivit metodologiei „Balanţei forţei de muncă”, populaţia ocupată (populaţia 
ocupată civilă) cuprinde toate persoanele care, în anul de referinţă, au desfăşurat o activitate 
economico-socială aducătoare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor asimilate 
acestora (personalul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Serviciului Român de Informaţii, militari în termen), a salariaţilor organizaţiilor politice, 
obşteşti şi a deţinuţilor. 
 Conform metodologiei Cercetării statistice asupra forţei de muncă în gospodării, 
populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate 
economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de 
referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură 
sau alte beneficii.  

În afara persoanelor aflate la lucru, care au un loc de muncă şi care în cursul 
săptămânii de referinţă au lucrat ca salariaţi, ca lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali 
neremuneraţi, se consideră persoane ocupate: 

• persoanele temporar absente de la lucru în cursul săptămânii de referinţă, care îşi 
păstrează legătura formală cu locul de muncă, motivele de absenţă putând fi: 
concediul de odihnă, concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru 
îngrijirea copilului, concediul fără plată, de studii, pentru incapacitate de muncă 
temporară, conflict de muncă sau grevă, cursuri de perfecţionare sau profesionale, 
suspendarea temporară a lucrului datorită condiţiilor meteorologice, conjuncturii 
economice nefavorabile, persoanele salariate în perioada extra-sezon, penuriei de 
materii prime sau energie, incidentelor tehnice; 

• persoanele care au un loc de muncă (în regim de lucru complet sau parţial), aflate 
în căutarea altui loc de muncă; 

• persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, 
plătită sau aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară 
obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de pensie, erau înscrise la oficiile forţei 
de muncă, primind sau nu ajutor de şomaj; 

• lucrătorii familiali neremuneraţi, inclusiv cei temporar absenţi în cursul săptămânii 
de referinţă; 

• ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu program de lucru complet sau 
parţial; 

• membrii forţelor armate (cadre active şi militari în termen). 
Potrivit metodologiei UE, persoanele ocupate sunt toate persoanele care au lucrat cel 

puţin o oră pentru salariu sau profit, în timpul săptămânii de referinţă, sau care au fost 
temporar absente de la astfel de activităţi. Persoanele ocupate cuprind: 

• persoanele de 15 ani şi peste (16 ani şi peste în Spania şi Marea Britanie), 15-74 
ani în Danemarca, Estonia, Letonia, Ungaria, Suedia şi Finlanda, 16-74 ani în 
Islanda şi Norvegia; 
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• persoanele care în cursul perioadei de referinţă au muncit, chiar şi pentru o singură 
oră pe săptămână pentru salariu, profit sau câştiguri familiale; 

• persoanele care nu au lucrat, dar care au un loc de muncă sau o afacere de la care 
au lipsit temporar din cauza unor motive precum boală, concediu, probleme 
industriale, cursuri de pregătire. 

  În concepţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, populaţia ocupată este definită în 
rezoluţia privind statisticile ocupării forţei de muncă adoptată cu ocazia Conferinţei 
Internaţionale a Statisticienilor Muncii (Geneva, 1982). 
  Persoanele ocupate cuprind toate persoanele peste o anumită vârstă care în timpul unei 
scurte perioade specificate, de o săptămână sau de o zi, se aflau în următoarele categorii: 

 a) „persoană ocupată plătită”: 
• “la lucru”: persoanele care în timpul perioadei de referinţă au desfăşurat muncă, în 

scopul obţinerii unui salariu în numerar sau în natură; 
• “cu un loc de muncă, dar care temporar nu muncesc”: persoanele care au lucrat la 

locul de muncă actual, dar care nu muncesc temporar în perioada de referinţă şi 
care au avut o înţelegere formală la contractul de muncă. Această extindere a 
contractului de muncă trebuie să respecte legislaţia naţională şi poate viza 
următoarele criterii: primirea în continuare a salariului, o asigurare de revenire la 
locul de muncă sau un acord cu privire la data revenirii, durata absenţei de la locul 
de muncă, care acolo unde este cazul poate fi însoţită de o indemnizaţie, fără 
obligaţia de a accepta alte locuri de muncă; 

b) „ocupare pe cont propriu”:  
• „la lucru”: persoanele care în timpul perioadei de referinţă au desfăşurat muncă 

pentru profit sau câştig familial, în numerar sau în natură; 
• „persoanele care deţin o firmă, dar care temporar nu muncesc”: persoanele ce deţin 

o întreprindere, ce poate fi o întreprindere de afaceri, o fermă sau o întreprindere 
de servicii, dar care nu muncesc temporar în perioada de referinţă, indiferent de 
motiv. 

  Pe baza celor prezentate mai sus, observăm că metodologia folosită de Institutul 
Naţional de Statistică pentru calculul indicatorilor cu privire la ocuparea forţei de muncă 
corespunde cu cea folosită de Institutul de Statistică al UE (Eurostat). 
 

2. Analiza structurilor ocupaţionale în România 
 

În cadrul problemei ocupării resurselor de muncă un loc special îl ocupă structurile 
ocupaţionale, analizate în timp şi spaţiu. Aceste structuri ale ocupării forţei de muncă 
constituie de fapt legătura între aspectele demoeconomice cantitative şi cele calitative, arătând 
eficienţa cu care resursele de muncă sunt folosite. 

În decursul deceniilor, pe măsura dezvoltării demografiei, sociologiei muncii şi a 
ştiinţelor economice, analiza structurală a resurselor de muncă a devenit tot mai amplă şi 
profundă, folosindu-se criterii variate de grupare şi regrupare a forţei de muncă, cele mai 
cunoscute criterii fiind: sectoarele social-economice (primar, secundar, terţiar), nivelul de 
calificare, vârsta, mediul urban sau rural, statutul profesional etc. 

În anul 2009, populaţia ocupată totală (AMIGO) cuprindea 9.243 mii persoane, din 
care 44,8% fiind populaţie de sex feminin, iar 54,4% fiind populaţie ocupată în mediul urban. 
Evoluţia populaţiei ocupate din România urmează trendul descrescător al populaţiei totale, ca 
urmare a accentuării procesului de îmbătrânire demografică şi a scăderii natalităţii. 

În perioada 1998-2009 populaţia ocupată a scăzut de la 10.596 mii persoane la 9.924 
mii persoane, ceea ce înseamnă o scădere cu 6,4%. Cauzele acestei evoluţii sunt scăderea 
populaţiei, dar şi efectele crizei actuale, prin reducerea unor activităţi. 
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În ceea ce priveşte componentele populaţiei active, în perioada 1998-2009 scăderea 
cea mai puternică o înregistrează populaţia ocupată, faţă de scăderea pe care o înregistrează 
numărul şomerilor. Aceasta se poate întâmpla şi pentru că cei care ies din rândul şomerilor nu 
sunt neapărat reangajaţi. Este posibil ca aceştia să nu mai declare că sunt şomeri şi fie să 
renunţe la căutarea unui loc de muncă, fie să se angajeze la negru. 

Amploarea economiei subterane şi munca la negru au luat proporţii îngrijorătoare în 
România, ce pun în pericol echilibrele macroeconomice şi macrosociale. Angajaţii din 
România aleg munca la negru, în special din cauza taxelor şi contribuţiilor ridicate pe care 
trebuie să le plătească şi pentru că nu există un mecanism viabil de penalizare a acestor 
situaţii. Lucrătorii nu reuşesc să vadă legătura dintre contribuţiile la asigurările sociale şi 
beneficiile obţinute, şi de multe ori sunt nemulţumiţi de calitatea joasă a serviciilor publice, 
astfel aleg ocuparea informală. 

Munca informală în România este totodată şi o expresie a încrederii scăzute în 
instituţiile publice, a percepţiei negative cu privire la rolul statului, ceea ce limitează 
înţelegerea beneficiilor ce derivă din securitatea socială.  

 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2010, Balanţa forţei de muncă, ianuarie 2010. 

Figura 1. Evoluţia populaţiei totale, a populaţiei active şi a populaţiei ocupate (1998-2010) 
 
În cadrul populaţiei ocupate, la nivelul anului 2009, ponderea cea mai mare este 

deţinută de persoanele de gen masculin (55,17%), iar dintre acestea de persoanele cu grupa de 
vârstă cuprinsă între 25-54 ani. Pe medii, predomină populaţia ocupată în mediul urban 
(54,45%). Totodată populaţia ocupată în mediul rural este destul de ridicată, dacă avem în 
vedere dezvoltarea mediului rural din punct de vedere al agriculturii, al serviciilor, al 
infrastructurii. Pentru populaţia în vârstă (grupa de vârstă 65 de ani şi peste) rata de ocupare în 
mediul rural a fost de 23,4%, faţă de numai 1,4% în mediul urban. Aceasta arată că o mare 
parte a persoanelor în vârstă sunt încă surprinse în rândul populaţiei ocupate în agricultură, în 
condiţiile unei agriculturi de subzistenţă. 

Dacă analizăm structurile ocupării pe sectoarele de activitate (agricultură, industrie şi 
servicii) observăm o pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, în condiţiile unei 
contribuţii foarte reduse a acestui sector la PIB. În ultimii ani populaţia ocupată în agricultură 
s-a redus, însă ponderea acesteia rămâne ridicată în raport cu rezultatele obţinute, cu eficienţa 
înregistrată.  

Populaţie totală 

Populaţie activă 

Populaţie ocupată 
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Conform unor studii de specialitate, faţă de suprafaţa agricolă înregistrată în ţările 
Uniunii Europene, România este avantajată de o suprafaţă agricolă mult mai mare, şi anume 
de 62% din total suprafaţa ţării. Cu o suprafaţă de teren arabil de 9,4 milioane de hectare, ceea 
ce înseamnă 0,45 hectare pe locuitor, România se situează pe locul 5 în Uniunea Europeană.  
Însă, România are încă o agricultură de subzistenţă, 35% din suprafaţa agricolă fiind deţinută 
de gospodăriile ţărăneşti mici şi foarte mici, care au sub 5 hectare, iar munca în agricultură 
este preponderent de tip familial şi presupune producerea de bunuri îndeosebi pentru 
autoconsum. 

Piaţa forţei de muncă din agricultură se deosebeşte foarte mult de cea din sectoarele 
industrial sau al serviciilor din cauza specificităţii sectorului ce constă în activităţile sezoniere, 
lipsa alternativelor ocupaţionale, nivelul de dezvoltare al agriculturii. În general, caracterul 
sezonier al producţiei agricole, condiţiile climaterice, precum şi accesul dificil al fermierilor la 
resursele financiare oferite de pieţele de capital (burse de valori, bănci comerciale) şi atragerea 
redusă a fondurilor europene au condus la menţinerea agriculturii româneşti la un nivel redus 
de eficienţă. De exemplu, în anul 2008, populaţia ocupată în agricultură era de 27,6%, iar 
valoarea adăugată a sectorului la PIB era de doar 8%. În anul 2009, populaţia ocupată în 
agricultură creşte (faţă de anul 2008) la 28,7%, pe fondul crizei economice care face ca 
agricultura să devină un tampon ocupaţional, care absoarbe surplusul forţei de muncă 
disponibilizată în alte sectoare. Cu toate aceste contribuţia sectorului la PIB, analizată folosind 
valoarea adăugată brută, este în scădere, ajungând la valoarea de 7,2%. 

 
 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2010. 

Figura 2. Populaţia ocupată pe principalele activităţi ale economiei naţionale   
în perioada 2000-2009 

 
În ceea ce priveşte evoluţia ponderii populaţiei ocupate în industrie se poate constata o 

uşoară creştere a acesteia în ultimii ani, de la 28,3% în 2008 la 28,5% în 2009. Şi valoarea 
adăugată a sectorului industrial la PIB cunoaşte o uşoară creştere, în anul 2009 faţă de 2008, 
deşi în perioada 2000-2008 a scăzut în special ca urmare a realizării unor reforme ineficiente 
în industrie. 

Într-adevăr se observă o creştere a populaţiei ocupate în sectorul servicii, acest sector 
având cea mai mare contribuţie la PIB (faţă de celelalte sectoare). Însă această dezvoltare a 
sectorului servicii nu s-a realizat în acelaşi fel în care s-a manifestat în ţările dezvoltate. 
Conform tendinţelor mondiale, dezvoltarea economică presupune orientarea către servicii cu 
pregătire superioară, însă în România ultimilor ani s-a dezvoltat sectorul serviciilor ce 
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utilizează munca slab calificată. Creşterea contribuţiei sectorului servicii la PIB are la bază 
dezvoltarea serviciilor financiare, comerciale şi a celor fără calificări superioare. 

 
Tabelul 1 

Valoarea adăugată (%din PIB) în România, în perioada 2000-2009 
 

 2000 2002 2004 2006 2008  2009 
VA agricultură 13 13 14 11 8  7,2 
VA industrie 36 38 35 37 25  26 
VA servicii 51 49 51 52 67  66,8 

Sursa: World Development Indicators 2010, www.worldbank.org 
 

Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă în anul 2009 sugerează o pondere 
destul de ridicată a populaţiei ocupate în vârstă de peste 50 de ani, ca urmare a fenomenului de 
îmbătrânire demografică. În grupa de vârstă 50-64 de ani, precum şi în aceea de 65 de ani şi 
peste, cea mai mare pondere a populaţiei ocupate se înregistrează în agricultură, fiind urmată 
de învăţământ şi sănătate. Se observă, de asemenea, o apropierea a ponderii persoanelor 
ocupate din grupele de vârstă 25-34 şi 35-44 ani, ca rezultat al procesului de îmbătrânire 
demografică. Ponderea redusă a populaţiei ocupate cu vârste între 15-24 de ani este rezultatul 
reducerii natalităţii, dar şi al implicării tinerilor în activităţi educaţionale, în ultimii ani 
prelungindu-se perioadele de studiu. 

 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010. 

Figura 3. Populaţia ocupată pe grupe de vârstă în anul 2009 
(pondere în total populaţie ocupată 15-64 ani) 

 
Procesul de transformare a structurii economice a condus la modificări esenţiale în 

structura profesională a populaţiei. Au avut loc pierderi masive de locuri de muncă în 
industrie, care au fost doar parţial compensate de locurile de muncă nou apărute în domeniul 
serviciilor şi în ramurile industriale care s-au regenerat. Şomajul nu poate fi însă cuantificat cu 
exactitate, scăderea numărului de locuri de muncă fiind însoţită de o activitate importantă la 
nivelul economiei subterane, de forme hibride de activitate oficială şi neoficială, ceea ce 
îngreunează desfăşurarea unei analize concrete asupra pieţei muncii. 

La nivelul anului 2009, ponderea cea mai mare în populaţia ocupată o înregistrează 
salariaţii, chiar dacă au avut loc reduceri ale numărului de salariaţi, ca urmare a efectelor 
crizei economico-financiare de restrângere a unor activităţi şi închidere a unor firme. Rămâne 
ridicată ponderea lucrătorilor familiali neremuneraţi (12%), dintre aceştia cei mai mulţi fiind 
femei şi fiind ocupaţi în mediul rural. Lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali 
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neremuneraţi reprezentau 31,3% din populaţia ocupată şi locuiau în proporţie de 90% în 
mediul rural, ceea ce demonstrează încă o data problemele grave ale agriculturii româneşti. 

 

 
Sursa: Forţa de muncă în România. Ocupare şi şomaj, 2009, INS, 2010. 

Figura 4. Populaţia ocupată în funcţie de structura profesională (2009) 
 

În anul 2009 salariaţii s-au concentrat în proporţie de 56,4% în sfera serviciilor, 41,1% 
în industrie şi construcţii şi 2,5% în agricultură. Din distribuţia numărului de salariaţi după 
regimul de lucru, majoritatea (99%) erau înregistraţi ca salariaţi angajaţi permanent.  

Numărul patronilor a fost de 132.000, dintre care 67% îşi desfăşurau activitatea în 
întreprinderi mici, cu mai puţin de cinci salariaţi, în special în activităţi comerciale.  

În ceea ce priveşte populaţia ocupată după nivelul de instruire, aceasta cunoaşte o 
creştere a ponderii celor cu  instrucţie superioară, precum şi a celor cu studii liceale şi 
profesionale. Chiar dacă a scăzut ponderea celor cu grad de instrucţie primar şi/sau fără şcoală 
absolvită în total populaţie ocupată, aceasta este încă ridicată în România (24,8%).  

Se observă că ponderile cele mai mari revin persoanelor cu studii liceale (31,8%), 
profesionale (23,5%) şi absolvenţilor de învăţământ gimnazial (19,1%). Ponderea persoanelor 
cu studii superioare a fost de 15%. 

 
 

 
Sursa: Forţa de muncă în România. Ocupare şi şomaj, 2009, INS, 2010. 

Figura 5. Populaţia ocupată după nivelul de instruire – mii persoane (2009) 
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La nivelul anului 2009 erau ocupate 84,1% dintre persoanele cu nivel superior de 
educaţie, 62,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi doar 42% dintre persoanele cu 
nivel scăzut de educaţie. În ceea ce priveşte ocuparea la nivelul de educaţie superior nu au fost 
înregistrate discrepanţe semnificative pe sexe şi medii, însă în cazul persoanelor cu nivel 
mediu de educaţie s-a înregistrat o ocupare mai mare în mediul rural şi în rândul bărbaţilor, iar 
persoanele cu un nivel scăzut de instruire au fost ocupate în special în mediul rural. Astfel, 
deşi există unele disfuncţionalităţi la nivelul pieţei muncii în ceea ce priveşte corelarea 
programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, absolvenţii de studii superioare au mai 
multe şanse de a se integra pe piaţa muncii. 

Structura populaţiei ocupate după formele de proprietate arată o creştere substanţială 
a populaţiei ocupate în sectorul privat, ca urmare a dezvoltării acestuia. Repartizarea 
populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 80,1% din 
populaţia ocupată, în anul 2009, dintre aceste persoane, 56,7% fiind de sex masculin. Sectorul 
public concentra 18,5% din populaţia ocupată, majoritatea persoanelor ocupate în sectorul 
public fiind din mediul urban. 

Domeniile de activitate cu pondere mai mare a populaţiei ocupate în sectorul de stat 
decât cel privat sunt: învăţământ, sănătate, administraţie publică şi transport.  

 
Tabelul 2 

Populaţia ocupată civilă pe forme de proprietate şi pe activităţi ale economiei naţionale, 
în anul 2009 (mii persoane) 

 

din total, pe forme de proprietate Populaţia ocupată pe forme de 
proprietate şi pe activităţi 

Total 
2009 majoritară de stat majoritară privată 

Total 9243 1711 6595 
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 2689 32 2652 
Industrie 1851 88 1709 
Construcţii 725 25 690 
Comerţ 1156 14 1132 
Transport, depozitare  455 152 288 
Administraţie publică şi apărare 489 489 0 
Învăţământ 386 360 24 
Sănătate şi asistenţă socială 394 315 77 

Sursa: Forţa de muncă în România. Ocupare şi şomaj, 2009, INS, 2010, Anuarul Statistic al României, 2010. 
 

Se observă că cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul privat se regăseşte 
în agricultură, industrie şi comerţ. Forma de proprietate majoritar privată din agricultură este 
rezultatul reîmproprietăririlor şi nu înseamnă neapărat dezvoltarea sectorului agricol prin 
investiţii în proiecte private (ferme), ci existenţa micilor proprietari-producători, care produc 
de regulă pentru a-şi asigura autoconsumul, în condiţiile unei agriculturi nedezvoltate. 

Pe baza datelor analizate cu privire la structurile ocupaţionale din România, putem 
concluziona următoarele: 

• populaţia ocupată urmează acelaşi trend de scădere, ca şi populaţia totală, ca urmare 
a scăderii natalităţii şi a îmbătrânirii demografice; 

• scăderea populaţiei ocupate din ultimii ani a fost determinată şi de efectele crizei 
economico-financiare, care au dus la reducerea unor activităţi sau închiderea unor 
firme; 

• la nivelul anului 2009, ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate este deţinută de 
persoanele de gen masculin (55,17%), iar dintre acestea de persoanele cu grupa de 
vârstă cuprinsă între 25-54 ani; 
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• se înregistrează o pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, în condiţiile 
unei contribuţii foarte reduse a acestui sector la PIB; 

• populaţiei ocupate în industrie înregistrează o uşoară creştere în ultimii ani; 
• creşte populaţia ocupată în sectorul servicii, acest sector având cea mai mare 

contribuţie la PIB, faţă de celelalte sectoare; 
• se înregistrează o pondere ridicată a populaţiei ocupate în vârstă de peste 50 de ani, 

ca urmare a fenomenului de îmbătrânire demografică, cea mai mare pondere a 
acesteia fiind înregistrată în agricultură; 

• ponderea cea mai mare în populaţia ocupată o înregistrează salariaţii, mediul 
antreprenorial fiind insuficient dezvoltat în România, ca urmare a instabilităţii 
legislative şi a fiscalităţii ridicate; 

• lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 31,3% din 
populaţia ocupată şi locuiau în proporţie de 90% în mediul rural, ceea ce 
demonstrează încă o data problemele grave ale agriculturii româneşti; 

• la nivelul anului 2009 erau ocupate 84,1% dintre persoanele cu nivel superior de 
educaţie, 62,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi doar 42% dintre 
persoanele cu nivel scăzut de educaţie, ceea ce arată o creştere a şanselor de 
integrare pe piaţa muncii, pe măsura creşterii investiţiei în educaţie; 

• a crescut ponderea populaţiei ocupate în sectorul privat (80,1% din populaţia 
ocupată), cea mai mare parte a populaţiei ocupate din acest sector se regăseşte în 
agricultură, industrie şi comerţ; 

• rămâne ridicată ponderea populaţiei ocupate în sectorul privat din agricultură, ca 
rezultat al existenţei micilor proprietari-producători, care produc de regulă pentru a-şi 
asigura autoconsumul, în condiţiile unei agriculturi de subzistenţă. 

Ideile desprinse din analiza structurilor ocupaţionale din România evidenţiază unele 
dezechilibre ocupaţionale legate de aspectele demografice, ocuparea în agricultură, mediul 
antreprenorial insuficient dezvoltat. De aceea se impune elaborarea politicilor şi strategiilor în 
domeniul ocupării resurselor de muncă ţinând seama şi de caracteristicile structurilor 
ocupaţionale, de situaţiile atipice înregistrate, în raport cu tendinţele din ţările dezvoltate, de 
evoluţiile şi prognozele cu privire la ocuparea resurselor de muncă în România. 
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Rezumat. Scopul principal al acestei lucrări este de a analiza modul în care 
îmbătrânirea demografică a populaţiei poate influenţa potenţialul de dezvoltare economico-
socială a României pornind de la experienţa italiană. Obiectivele se referă la studierea 
tendinţelor demografice actuale şi de viitor în cele două ţări, analiza impactului acestora 
asupra structurii economiei şi a sistemului educaţional şi evaluarea posibilelor răspunsuri la 
provocările dezvoltării durabile. 

După o scurtă prezentare a principalelor abordări teoretice referitoare la efectele 
îmbătrânirii populaţiei asupra performanţelor economice globale, articolul prezintă 
particularităţile economiei italiene, urmate de  o analiza comparativă cu situaţia din 
România. O parte finală analizează rezultatele şi concluziile cercetării. 
 

Cuvinte-cheie: îmbătrânire demografică; schimbări structurale; calificări; dezvoltare 
durabilă. 

 
Coduri JEL: J11, J21, O16. 
Coduri REL: 12I, 20A. 
 
 
1. Introducere 
 
Evoluţiile demografice negative ale ultimilor ani şi cele proiectate pentru următoarele 

decenii vor afecta performanţele de ansamblu ale economiilor Uniunii Europene de o manieră 
foarte complexă.  

Astfel, în studiul The economic impact of ageing populations in the EU25 Member 
States (Carone, Costello, 2005) autorii identifică două tipuri de efecte şi mai multe canale prin 
care acestea se pot propaga în economie: efecte directe (îmbătrânirea demografică afectează 
calitatea ofertei de muncă, raportul capital/forţă de muncă şi progresul tehnic) şi efecte 
indirecte (efectele asupra bugetelor şi, prin aceasta, a întregii economii). 

Un alt efect al îmbătrânirii demografice care poate afecta pe termen lung dezvoltarea 
de ansamblu a unei ţări este şi schimbarea structurii consumului. Astfel, este de aşteptat ca 
aceasta să determine dezvoltarea unor sectoare de activitate precum serviciile destinate 
persoanelor vârstnice, dar şi restrângerea altora (Oliveira et al., 2005).  

În acest sens, studiile empirice realizate pe baza datelor de tip panel pentru ţări în curs 
de dezvoltare şi ţări dezvoltate demonstrează că îmbătrânirea demografică ar putea determina 
dezvoltarea sectoarelor cu productivitate scăzută (Thießen, 2007).  

Domeniile care se aşteaptă să scadă ca importanţă în structura consumului sunt: 
educaţie, transport, recreere şi bunuri durabile, respectiv servicii pentru locuire, în timp ce 
sectorul alimentar, majoritatea serviciilor şi cu precădere cele medicale vor creşte (Hagemann,  
Nicoletti, 1989). 

Astfel, îmbătrânirea demografică va conduce la schimbări pe piaţa muncii nu numai 
prin efectele directe pe care le manifestă asupra dimensiunii şi calităţii populaţiei în vârstă de 
muncă, dar şi prin schimbarea structurii ocupării.  
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Este de aşteptat apariţia şomajului de fricţiune şi odată cu acesta a deficitului de 
calificări, respectiv de persoane cu calificări ridicate, în timp ce forţa de muncă slab calificată 
va putea fi exclusă de pe piaţa muncii (Börsch-Supan 2003).  

 
2. Evoluţii demografice şi performanţe de ansamblu ale economiei italiene 
 
În următoarele decenii, populaţia Uniunii Europene în ansamblul său va fi 

caracterizată de o fertilitate redusă,  speranţă de viaţă în creştere şi migraţie internă. În 
majoritatea ţărilor membre aceste transformări vor conduce la un proces accentuat de 
îmbătrânire demografică. 

Italia este unul dintre statele confruntate încă din prezent cu o populaţie îmbătrânită. În 
anul 2008, ponderea populaţiei de 65 de ani şi peste depăşea media europeană, fiind cea mai 
ridicată din Uniunea Europeană, de aproximativ 20% (figura 1). 
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Sursa: World Bank, World Development Indicators. 

Figura 1. Ponderea populaţiei de 65 ani şi peste (% din total) în ţările UE-27, în anul 2008 
 
Proiecţiile până în anul 2060 ale principalilor indicatori demografic arată că în Italia 

acest proces de îmbătrânire demografică va continua. Astfel, chiar dacă rata fertilităţii va 
creşte de la 1,42 naşteri ce revin unei femei în 2008 la 1,46 în 2030 şi 1,55 în 2060, aceste 
creşteri nu vor fi suficiente pentru a asigura înlocuirea naturală a populaţiei. Rata fertilităţii va 
fi cu mult sub rata naturală de înlocuire de 2,1 naşteri ce revin unei femei, dar şi sub media 
europeană de 1,57 în 2030 şi 1,64  în 2060 (figura 2). 
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Sursa: World Bank, World Development Indicators şi EUROSTAT, Population projections. 

Figura 2. Evoluţia indicatorilor demografici în Italia (1980-2060) 
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În schimb, speranţa de viaţă la naştere va creşte constant atât pentru bărbaţi, cât şi 
pentru femei. Pentru bărbaţi, speranţa de viaţă va creşte de la 78,6 ani în 2008 la 81,7 în 2030 
şi 85,5 în 2060, depăşind media europeană de 84,5 ani în 2060. 

În perioada analizată, pentru femei creşterea speranţei de viaţă la naştere va fi de 6 ani, 
de la 84 de ani în 2008 la 90 de ani în 2060. 
 În ceea ce priveşte migraţia, dacă în anul 2008 numărul imigranţilor era cu 259,5 mii 
mai mare decât al emigranţilor, în 2060 diferenţa se va reduce la numai 174,3 mii persoane, 
reprezentând o scădere a migraţiei nete cu 85,3 mii persoane în 2060 faţă de 2008. 
 Aceste evoluţii ale principalilor indicatori demografici vor conduce la o menţinere a 
numărului populaţiei relativ constant pe întreaga perioadă analizată. Astfel, de la un număr de 
aproximativ 59,6 milioane persoane în anul 2008 Italia va ajunge la o populaţie de 61,9 
milioane persoane în 2030 şi la 59,4 milioane în 2060, înregistrând o uşoară tendinţă de 
scădere (figura 3). 
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Sursa: World Bank, World Development Indicators şi EUROSTAT, Population projections. 

Figura 3. Evoluţia populaţiei în Italia (1980-2060) 
 
Unul dintre principalele efecte ale restrângerii numărului populaţiei şi îmbătrânirii 

demografice a acesteia îl reprezintă scăderea numărului populaţiei în vârstă de muncă. 
Aceasta afectează piaţa muncii atât prin reducerea ofertei de forţă de muncă, dar şi prin 
scăderea calităţii acesteia. 

Pentru Italia, efectele îmbătrânirii demografice asupra pieţei muncii se suprapun 
asupra unor probleme deja existente, manifestate în primul rând printr-o slabă valorificare a 
forţei de muncă, dată fiind rata de ocupare foarte redusă în raport cu media europeană şi cu 
ţintele de atins pentru anul 2020. 

O perioadă destul de îndelungată piaţa muncii din Italia a fost considerată ca una dintre 
cele mai puţin eficiente (Dell’Aringa, 2002). Până către sfârşitul anilor ’90 aceasta a fost 
caracterizată de o rată foarte ridicată a şomajului pe termen lung şi a şomajului în rândul 
tinerilor, o rată de participare la activitatea economică a femeilor şi a persoanelor vârstnice 
scăzută, dar şi o pondere mare a economiei subterane şi a muncii nedeclarate. La acestea se 
adăugau disparităţile regionale semnificative în ceea ce priveşte funcţionarea pieţei muncii. 

Reformele pieţei muncii începute în anul 1993 cu Acordul asupra costului muncii şi 
continuate în 1997 cu Pachetul Treu, iar în 2003 cu Reformele Biagi care vizau îmbunătăţirea 
flexibilităţii pieţei muncii au contribuit la creşterea generală a ocupării, dar au condus şi la 
creşterea dualismului pieţei muncii (Schindler, 2009). 

Aceste reforme au avut ca principal efect creşterea ocupării pe perioadă determinată şi 
a ocupării de tip part-time, dar nu au condus şi la creşterea productivităţii muncii, care a 
stagnat. Rata şomajului a scăzut, dar şomajul de lungă durată a rămas la un nivel ridicat 
(tabelul 1). 
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Tabelul 1 
Indicatori cheie ai economiei Italiei (1990-2009) 

 

Anii Creşterea anuală  
a PIB real (% ) 

PIB/persoană 
ocupată 

(preţurile anului 
1990 în PPP $) 

Ponderea populaţiei 
ocupate  

(% din total populaţie) 

Rata şomajului  
(% din numărul total  
al forţei de muncă) 

1990 1,97 40.940 - 9,8 
2000 3,64 47.247 41,0 10,8 
2001 1,76 47.154 41,6 9,6 
2002 0,14 46.571 42,0 9,2 
2003 -0,79 45.875 42,3 8,9 
2004 0,54 46.374 42,9 7,9 
2005 -0,09 46.411 42,7 7,7 
2006 1,46 46.446 43,1 6,8 
2007 0,74 46.562 43,8 6,1 
2008 -2,07 45.932 43,6 6,7 
2009 -5,65 - - - 

Sursa: World Bank, World Development Indicators. 
 
În aceste condiţii, o lungă perioadă de timp (1993-1999) produsul intern brut pe 

locuitor s-a aflat sub nivelul său potenţial. În anul 1993 diferenţa era de 389,10$ pe locuitor 
(preţurile anului 2000), iar în 1999 de 114,22$ pe locuitor (figura 4). 
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Figura 4. Output gap (PIB/locuitor real versus PIB/locuitor potenţial) 
 
 

3. Îmbătrânirea demografică şi efectele ei socioeconomice în România comparativ  
cu Italia 

 
În ceea ce priveşte populaţia României, trendul descrescător al ultimilor ani se va 

menţine şi pentru perioada următoare. Dacă în anul 2008 populaţia număra aproximativ 21,5 
milioane oameni, în scădere cu 4,4% faţă de anul 2000, în anul 2060 aceasta este proiectată să 
ajungă la 16,9 milioane, cu aproximativ 20% mai puţin faţă de anul 2008. 

Chiar dacă ipoteza unei populaţii de 16,9 milioane de locuitori în anul 2060 nu se va 
realiza, fiind una dintre cele mai pesimiste, totuşi România nu va fi ocolită de un puternic 
proces de îmbătrânire demografică. 

Acest fenomen este susţinut, în primul rând, de evoluţia structurii pe vârste a 
populaţiei, caracterizată prin creşterea ponderii persoanelor vârstnice (peste 65 de ani) şi 
reducerii ponderii persoanelor tinere (sub 15 ani) în totalul populaţiei (figura 5). 
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Sursa: World Bank, World Development Indicators. 

Figura 5. Structura pe vârste a populaţiei în România şi Italia 
 

Comparativ cu Italia, România a avut şi are şi în prezent o structură a populaţiei mai 
favorabilă unei dezvoltări economice de durată. Astfel, în anul 2000 tinerii reprezentau 18,4% 
din populaţia totală comparativ cu numai 14,3% în Italia, iar vârstnicii 13,5%, o pondere cu 
4,9 puncte procentuale mai mică decât cea din Italia. 

Totuşi, în scurt timp şi în România distribuţia pe grupe de vârste a populaţiei se va 
modifica în sens negativ, ponderea vârstnicilor va ajunge egală cu cea a tinerilor. În anul 2060 
se preconizează că populaţia României va fi mai îmbătrânită decât cea a Italiei. Ponderea 
vârstnicilor va ajunge la 35% comparativ cu 32,7% în Italia, în timp ce ponderea tinerilor, 
respectiv ponderea populaţiei în vârstă de muncă vor fi apropiate în cele două ţări. 

Astfel, în anul 2030 România va ajunge la o pondere a populaţiei vârstnice egală cu 
cea pe care Italia o are în prezent, ceea ce presupune că şi schimbările pe care economia 
României le va suporta în viitor ca urmare a îmbătrânirii demografice ar putea fi asemănătoare 
cu ceea ce s-a petrecut până în prezent în Italia. 

Acest fapt este susţinut şi de trăsăturile comune pe care cele două ţări le înregistrează, 
în special în ceea ce priveşte funcţionarea pieţei muncii, dar şi legat de caracteristicile 
mediului de afaceri. 

Astfel, în ambele ţări cea mai importantă problemă o reprezintă rata de ocupare 
scăzută. La fiecare persoană care lucrează mai există o persoană care ar putea lucra, dar 
diferite motive acest lucru nu se întâmplă. Este adevărat că atât în Italia, cât şi în România 
ponderea persoanelor care lucrează este mai mare decât arată statisticile, dar multe persoane 
lucrează în economia subterană (Dell’Aringa 2002). 

În ceea ce priveşte rata şomajului, în ambele ţări aceasta se află sub media europeană, 
care reprezintă în prezent aproximativ 10%, dar atât România, cât şi Italia se confruntă cu 
problema şomajului de lungă durată şi cel în rândul tinerilor (figura 6). 

Aceste două fenomene sunt legate atât de îmbătrânirea demografică a populaţiei, 
populaţia vârstnică fiind mai greu adaptabilă la schimbări şi găsindu-şi din această cauză cu 
mult mai greu un loc de muncă, dar şi de sistemul de învăţământ care nu este direct conectat la 
nevoile pieţei muncii. 

În aceste condiţii, se aşteaptă ca efectele economice ale evoluţiilor demografice 
proiectate să fie foarte accentuate, iar posibilitatea unei creşteri economice durabile să fie pusă 
sub semnul întrebării. Cauza principală o reprezintă reducerea numărului populaţiei în vârstă 
de muncă şi schimbarea structurii acesteia. La aceasta se adaugă schimbările în structura 
economiei: creşterea cererii de produse şi servicii destinate persoanelor vârstnice şi a ocupării, 
în special în sectorul terţiar. 
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Sursa: EUROSTAT, Population and social conditions. 
Figura 6. Evoluţii recente pe piaţa muncii în România şi Italia 

 
Chiar dacă în Italia structura ocupării este foarte diferită de cea din România, ponderea 

sectorului terţiar fiind cea mai mare, de peste 66% comparativ cu 40% în România în anul 
2008, totuşi ambele economii au evoluat în perioada analizată în acelaşi sens, reducerea 
ponderii persoanelor ocupate în agricultură şi creşterea sectorului serviciilor (figura 7). Totuşi, 
în România ritmul de creştere a sectorului terţiar a fost mult mai mare. Acesta a înregistrat o 
creştere de aproximativ 45% în anul 2008 faţă de anul 1990, comparativ cu numai 12% în 
Italia. 
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Sursa: World Bank, World Development Indicators. 

Figura 7. Schimbări în structura ocupării 
 

Este important însă de analizat care dintre activităţile sectorului terţiar vor fi susţinute în 
viitor de procesul de îmbătrânire demografică, având în vedere că productivitatea muncii ar 
putea fi afectată, iar creşterea economică durabilă pusă sub semnul întrebării. 
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3. Schimbări în structura consumului, pieţei muncii şi sistemului de educaţie.  
Ce putem învăţa din experienţa Italiei? 

 
Italia este o ţară care se confruntă cu cea mai mare pondere a persoanelor vârstnice din 

Uniunea Europeană, 20% din totalul populaţiei, acelaşi procentaj pe care România îl va avea 
în 2030. De asemenea, pentru o lungă perioadă de timp a experimentat aceleaşi probleme ale 
pieţei muncii pe care România le înregistrează în prezent: „cea mai mare rată a şomajului pe 
termen lung, cea mai mare rată a şomajului în rândul tinerilor, cea mai mică rată de participare 
a femeilor şi a lucrătorilor în vârstă şi cea mai mică rată de ocupare a forţei de muncă, foarte 
departe de obiectivul de 70% din populaţia în vârstă de muncă stabilită de Uniunea Europeană 
pentru anul 2010” (Dell'Aringa, 2002). 

Prin urmare, este interesant de aflat modul în care piaţa forţei de muncă a fost 
influenţată de schimbările în structura pe vârste a  populaţiei italiene. 

Mai întâi de toate, în perioada 1990-2008, structura preferinţelor consumatorilor s-a 
schimbat. Dacă în anul 1990 cea mai mare parte a cheltuielilor de consum ale gospodăriilor a 
fost dedicată achiziţionării de produse alimentare şi băuturi nonalcoolice (18,9%), în 2008 
cele mai mari cheltuieli au fost făcute pentru achiziţionare de servicii pentru locuinţă, apă, 
electricitate, gaze şi alţi combustibili (21,3%). 

Aşa cum era de aşteptat, ca urmare a impactului schimbărilor tehnologice şi în special 
al dezvoltării tehnologiei informaţiei,  în anul 2008 serviciile de comunicaţii au înregistrat cea 
mai mare creştere în ponderea cheltuielile de consum ale populaţiei faţă de anul 1990. Ca 
urmare însă a efectelor îmbătrânirii populaţiei consumul de servicii pentru sănătate, hoteluri şi 
restaurante a crescut ca pondere în totalul cheltuielilor gospodăriilor cu 29,2%, respectiv 22%, 
în timp ce cheltuielile pentru educaţie şi recreere au scăzut cu aproximativ 10% (tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor după destinaţia consumului (% din total) 
 

Domenii 1990 2008 % de modificare 

Îmbrăcăminte şi încălţăminte 9,9 7,6 -23,2 
Produse alimentare şi băuturi non-alcoolice 18,9 14,7 -22,2 
Recreere şi cultură 7,6 6,8 -10,5 
Educaţie 1,0 0,9 -10,0 
Comunicaţii 1,6 2,5 56,3 
Locuinţă, apă, electricitate, gaz şi alţi 
combustibili 16,0 21,3 33,1 
Sănătate 2,4 3,1 29,2 
Hoteluri şi restaurante 8,2 10,0 22,0 

Sursa: EUROSTAT, Economy and finance. 
 
Modificările în structura consumului sunt reflectate de tendinţele pieţei forţei de muncă. 

Ocuparea forţei de muncă în agricultură a înregistrat cea mai mare scădere în perioada analizată, 
de la 9,1% în 1990 la 5,4% în 2008, urmată de ocuparea în industrie (-19,8%). În acelaşi timp 
ocuparea forţei de muncă în sectorul serviciilor a crescut semnificativ, mai ales în sectoarele 
intermedieri financiare şi tranzacţii imobiliare (+63,6%), servicii de administraţie publică şi 
comunitate, activităţi ale gospodăriilor populaţiei (+12,1%) (tabelul 3). 

De asemenea, în interiorul sectorului industrial ramura industrie textilă şi produse 
textile a înregistrat cea mai semnificativă scădere în perioada analizată, de aproximativ 46%, 
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dovedind externalizarea acestor activităţi. În ceea ce priveşte sectorul serviciilor, ocuparea în 
ramura sănătate şi activităţi sociale a crescut cu aproximativ 24% (EUROSTAT, National 
Accounts, employment data). 

 
Tabelul 3 

Structura ocupării pe ramuri de activitate  
(% din total, pe baza numărului de ore lucrate) 

 

Ramuri de activitate 1990 2008 % de modificare 
Agricultură şi pescuit 9,1 5,4 -40,7 
Industrie (cu excepţia construcţiilor) 24,7 19,8 -19,8 
Industrie prelucrătoare 23,7 19,2 -19,0 
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, hoteluri şi restaurante, transport 29,8 28,6 -4,0 
Intermedieri financiare şi tranzacţii imobiliare 8,8 14,4 63,6 
Construcţii 6,2 7,9 27,4 
Servicii de administraţie publică şi comunitate, activităţi ale 
gospodăriilor 21,4 24,0 12,1 

Source: EUROSTAT, Economy and finance. 
 
În ceea ce priveşte adaptarea sistemului de învăţământ superior la cerinţele pieţei 

muncii, în Italia acest lucru este evidenţiat de creşterea substanţială a numărului absolvenţilor 
din domeniul serviciilor. Acesta a crescut în perioada 2000-2008 de aproximativ 8,5 ori. 
Totuşi, în perioada analizată numărul absolvenţilor din domeniile sănătate şi bunăstare, 
respectiv ştiinţă, matematică şi informatică au înregistrat cea mai mică creştere faţă de 
celelalte domenii, ceea ce ne poate conduce la ideea potrivit căreia o parte din locurile de 
muncă din aceste sectoare de activitate au fost ocupate şi de imigranţi (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 

Absolvenţi de învăţământ superior 
 

Domenii 2000 2008 % de 
modificare 

Educaţie 10.391 42.123 305,38 
Artă şi alte domenii umaniste 30.096 57.671 91,62 
Ştiinţe sociale, afaceri şi drept 74.235 123.755 66,71 
Ştiinţă, matematică, informatică 15.577 24.344 56,28 
Inginerie, industria prelucrătoare şi construcţii 31.013 51.601 66,39 
Agricultură 3.935 6.622 68,28 
Sănătate şi bunăstare 35.536 56.673 59,48 
Servicii 1.215 10.324 749,71 

Sursa: EUROSTAT, Education and trening. 
 
 
5. Rezultate şi concluzii 
 
În prezent, printre statele cele mai puternic afectate de îmbătrânirea populaţiei se 

numără ţări dezvoltate precum Germania şi Italia. În viitor, criza demografică se va face 
simţită foarte puternic şi în ţările emergente, de exemplu România. 

Evoluţia economiei italiene din ultimele decenii, care au fost marcate de reducerea 
treptată a populaţiei tinere şi creşterea populaţiei vârstnice, poate aduce informaţii utile pentru 
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anticiparea transformărilor de pe piaţa muncii din România. Acest lucru este posibil având în 
vedere trăsăturile foarte apropiate ale pieţelor muncii din cele două ţări: participarea redusă la 
activitatea economică şi problemele ridicate de şomajul pe termen lung şi cel în rândul 
tinerilor.  

Chiar dacă în ceea ce priveşte structura ocupării diferenţele dintre cele două ţări sunt 
semnificative (România are o pondere a populaţiei ocupate în agricultură de aproximativ 30% 
faţă de numai 4% în Italia, iar o pondere a populaţiei ocupate în servicii de numai 40% 
comparativ cu peste 66% în Italia), totuşi tendinţele pe termen lung de modificare a structurii 
pieţelor muncii din cele două ţări sunt asemănătoare, respectiv creşterea ponderii sectorului 
terţiar, dar cu un ritm mult mai mare de creştere pentru România (+46% în 2008 faţă de 1990, 
comparativ cu numai 12% în Italia). 

În Italia, îmbătrânirea populaţiei a influenţat printre altele modificarea preferinţelor de 
consum ale gospodăriilor, determinând creşterea cheltuielilor destinate persoanelor vârstnice 
(servicii pentru sănătate, hoteluri şi restaurante), în timp ce serviciile destinate tinerilor 
(educaţie, recreere şi cultură) au înregistrat cea mai mare scădere. 

Schimbările preferinţelor consumatorilor s-au reflectat în mod direct şi în structura 
ocupării, prin creşterea semnificativă a ocupării în domeniul serviciilor şi o creştere 
importantă a sectorului serviciilor de sănătate (+24% în 2008 faţă de 1990). 

Tendinţele demografice şi schimbările de pe piaţa muncii au condus şi la modificări în 
sistemul de educaţie. În anul 2008 ponderea cea mai mare a absolvenţilor din Italia provenea 
ca şi în anul 1990 de la specializările ştiinţe sociale, afaceri şi drept, urmată de artă şi alte 
domenii umaniste, respectiv sănătate şi bunăstare. Totuşi în perioada analizată cea mai mare 
creştere a numărului de absolvenţi s-a înregistrat la specializările servicii şi educaţie, 
reflectând în parte modificările de pe piaţa muncii. 

Pentru România este de presupus că îmbătrânirea demografică va influenţa 
considerabil modificarea structurii pieţei muncii. Astfel, serviciile destinate vârstnicilor vor 
creşte ca pondere în preferinţele consumatorilor, dar spre deosebire de Italia aceste locuri de 
muncă nou create nu vor putea fi ocupate de imigranţi. 

De asemenea, experienţa Italiei arată că procesul de îmbătrânire demografică nu 
favorizează creşterea sectoarelor cu productivitate ridicată. Chiar dacă această ţară a luat 
măsuri de flexibilizare a pieţei muncii şi a încercat să integreze pe piaţa muncii persoanele 
vulnerabile, productivitatea muncii nu a crescut. 

În aceste condiţii, România poate învăţa din experienţa italiană că fără a adopta un 
pachet unitar de măsuri care să vizeze atât aspectele demografice, cât şi problemele pieţei 
muncii şi ale legăturii acesteia cu sistemul de învăţământ va fi foarte dificil să depăşească 
actuala criză economică şi viitoarea criză demografică.  
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Rezumat. Prezenta lucrare propune analiza sistemelor de îngrijiri de sănătate din 

perspectiva teoriei economice, prin prisma unor parametri macro- şi microeconomici: 
finanţarea serviciilor de sănătate, alocarea resurselor în domeniul sanitar, modalităţi de 
plată a asistenţei medicale, cererea şi oferta de servicii medicale şi particularităţile pieţei 
serviciilor sanitare, pentru a determina o mai bună înţelegere a dificultăţilor/provocărilor cu 
care se confruntă decidenţii în materie de politici de sănătate. 
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Coduri JEL: H51, H75, I11. 
Coduri REL: 13B, 13K. 
 
Sistemul de îngrijiri de sănătate reprezintă un complex de servicii furnizate de 

profesionişti, constrânşi din punct de vedere economic să utilizeze în mod eficient resursele. 
Economia sănătăţii reprezintă un element important al sistemelor de sănătate, atât la nivel 
strategic (macroeconomia), cât şi tactic (microeconomia). Macroeconomia în domeniul 
sănătăţii se ocupă de finanţarea totală şi alocarea resurselor; astfel, efectele economice ale 
deciziilor referitoare la alocarea resurselor reprezintă principalii determinanţi ai 
macroeconomiei sanitare, în timp ce microeconomia se ocupă cu compararea metodelor 
alternative pentru rezolvarea problemelor specifice. Numeroase ţări se confruntă cu acelaşi tip 
de dificultăţi în reformarea sistemelor sanitare naţionale, legate de schimbările survenite la 
nivelul serviciilor, în conformitate cu noile necesităţi şi rezultatele economice ale deciziilor 
anterioare. 

 
1. Macroeconomia sistemelor de îngrijiri de sănătate 
 
 Finanţarea îngrijirilor de sănătate a evoluat semnificativ în decursul timpului, pornind 

de la achitarea personală de către pacient a serviciului medical în momentul în care 
beneficiază de acesta şi ajungând la finanţarea prin intermediul asigurării medicale preplătite 
de către angajator/angajat, sau, în funcţie de ţară, la finanţarea integrală de către stat a 
asistenţei sanitare. 

Analiza finanţării asistenţei medico-sanitare presupune radiografierea atât a metodelor 
de colectare a resurselor financiare, cât şi a alocării acestor fonduri. În orice sistem de îngrijiri 
de sănătate există o competiţie pentru fonduri, de felul în care sunt alocate acestea depinzând 
atât modul de furnizare a serviciului, cât şi priorităţile („legile”) economiei sanitare (caseta 1). 

Întrebarea care s-a pus în mod constant şi continuă să rămână în discuţie este cea 
referitoare la optimul finanţării sectorului sanitar. Răspunsul la această întrebare presupune o 
decizie politică, care reflectă valoarea socio-economică a sănătăţii pentru un anume stat 
(Ashworth, Armstrong et al., 2005). 

Atitudinea decidenţilor politici dintr-o ţară faţă de sănătate în general este dată şi de 
nivelul de salarizare al personalului medical comparativ cu cel al altor profesii, precum şi de 
asigurarea cu resurse materiale şi umane a asistenţei medico-sanitare. Practic, toate ţările 
dezvoltate au recunoscut importanţa sănătăţii naţionale şi rolul sistemelor de finanţare în 
asigurarea unui acces universal la asistenţa medico-sanitară. Soluţiile de rezolvare a acestor 
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probleme diferă de la o ţară la alta, dar este important de avut în vedere faptul că sistemul de 
finanţare influenţează considerabil serviciile furnizate. Cheltuielile pentru asistenţa medico-
sanitară variază în limite foarte largi de la o ţară la alta, oscilând între 4% şi 14% din produsul 
intern brut. Resursele alocate sănătăţii şi modalităţile de distribuire a acestora reprezintă 
probleme de importanţă centrală pentru orice sistem. 

 
Caseta 1: „Legile” alocării resurselor sanitare 

 
1. Legea Sutton: Willy Sutton, spărgător de bănci, fiind întrebat de ce le sparge a 

răspuns: „Deoarece acolo sunt bani”. Această expresie este utilizată pentru a indica faptul 
că serviciile medicale îşi concentrează eforturile asupra acelor aspecte sanitare care sunt 
mai bine finanţate. În cazul în care pentru tratament sunt alocate mai multe resurse 
financiare, în timp ce asistenţa preventivă este insuficient finanţată, accentul primordial în 
asistenţa medico-sanitară va fi pus pe metodele de tratament în detrimentul celor de 
prevenţie. 

 
2. Legea Capone: Renumitul mafiot Al Capone, planificând împreună cu colegii 

împărţirea sferelor de influenţă în Chicago a spus: „Luaţi partea de nord şi eu voi lua 
partea de sud”. În contextul sistemelor de îngrijiri de sănătate, această expresie arată că 
planificarea sanitară poate reflecta interesele furnizorilor de asistenţă medico-sanitară, 
opuse faţă de cele ale publicului general. O utilizare alternativă a acestui concept poate 
sublinia că planificarea macroeconomică reprezintă interesele generale şi nu pe cele ale 
pacientului individual. 

 
3. Legea Roemer: „Paturile de spital, odată construite şi asigurate, vor fi pline”. 

Asigurarea paturilor spitaliceşti este factorul determinant al utilizării acestora, în special în 
situaţia în care publicul este asigurat medical. Această „lege” a fost modificată ulterior prin 
introducerea stimulării financiare datorită necesităţii de reducere a utilizării paturilor de 
spital. Metodele de stimulare financiară pentru controlul asigurării paturilor spitaliceşti şi 
al utilizării acestora reprezintă elementele centrale în planificarea sanitară din majoritatea 
ţărilor industrializate. 

   
Sursa: Tulchinsky, Varavikova, 2003. 

 
Alocarea resurselor financiare necesită un proces amplu şi minuţios de planificare în 

vederea echilibrării cheltuielilor din diferite sectoare ale domeniului sanitar şi asigurării unui 
nivel sporit de echitate între regiuni şi grupuri sociale. În acest sens, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, punând accentul pe utilizarea eficientă a resurselor, ca element de importanţă vitală 
pentru dezvoltarea sănătăţii, a recomandat alocarea preferenţială a resurselor către serviciile 
de asistenţă primară şi intermediară, în special pentru asigurarea cu asistenţă medico-sanitară 
a grupurilor sociale defavorizate.     

Metodele de finanţare a asistenţei medico-sanitare se rezumă, în principal, la: 
 impozitele generale – colectate la bugetul statului şi apoi distribuite sectorului 

sanitar, conform bugetului aprobat; 
 prime de asigurare obligatorii vizează întreaga populaţie, indiferent de starea de 

sănătate a celor ce plătesc; aceste prime reprezintă un procent fix din venitul celor asiguraţi, 
nefiind corelate cu riscurile de îmbolnăvire a celor ce se asigură. Primele sunt calculate pe 
baza unui procent fix din venitul angajaţilor şi al angajatorilor, fiind denumite asigurări 
sociale de sănătate; 

 prime de asigurare voluntare (opţionale) – corelate cu starea de sănătate sau cu 
riscul de îmbolnăvire ale persoanei asigurate. Acestea conduc la apariţia fenomenului de 
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selecţie adversă, formându-se două grupuri: un grup populaţional cu risc de boală ridicat, ce 
ar trebui să plătească prime de asigurare foarte mari, pe care nu şi le poate permite şi un alt 
grup alcătuit din cei cu risc de îmbolnăvire redus, care nu regăsesc utilitatea primelor de 
asigurare voluntare şi, ca atare, nu subscriu la acest sistem de asigurări – ambele grupuri 
rămân neasigurate; 

 plata directă, „din buzunar” – rar întâlnită în ţările occidentale, de regulă în 
sistemul coplăţii (Vlădescu, 2004). 

Principalele categorii de cheltuieli sanitare pe care sistemul de îngrijiri de sănătate 
trebuie să le acopere se regăsesc în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Principalele categorii de cheltuieli sanitare 
 

Categorie Detaliere 
Spitale clinice 
Spitale generale 
Spitale psihiatrice şi de altă specializare 
Instituţii de asistenţă de lungă durată 

Asistenţă instituţională 

Spitale de asistenţă paliativă 
Medicamente şi vaccinuri - 

Asistenţa primară, medicina de familie, asistenţa 
pediatrică, prenatală şi medicală 
Asistenţa specializată de diagnostic şi tratament Asistenţa ambulatorie Spitalele de zi şi clinicile ambulatorii de asistenţă 
chirurgicală, medicală, geriatrică, de dializă, psihiatrice, 
oncologice, de tratament al abuzului de droguri şi alcool 

Asistenţa la domiciliu - 
Asistenţa de suport al vârstnicilor - 

Imunizarea  
Sănătatea mamei şi a copilului 
Planificare familială 
Sănătatea mentală 
BTS, HIV, tuberculoza 

Programe cu destinaţie specială 

Screening-ul pentru depistarea cancerului, a diabetului 
zaharat, a hipertensiunii arteriale 

Sănătatea dentară - 
Promovarea sănătăţii în comunităţi şi la nivelul grupurilor 
de risc 
Sănătatea mediului şi igiena muncii 
Igiena alimentară 
Securitatea apei potabile 

Activităţi sanitare comunitare 

Grupuri sociale speciale 
Cercetare ştiinţifică - 
Educaţie şi perfecţionare profesională - 

Sursa: Tulchinsky, Varavikova, 2003. 
 
În ţările unde există multiple surse de finanţare a domeniului sănătăţii, este dificilă, 

fără sprijin direct din partea statului, elaborarea unui program naţional integrat de finanţare 
sanitară pentru prevenirea inechităţilor între diferitele grupuri socioeconomice. În cazul în 
care în asigurarea medicală sunt implicaţi mai mulţi agenţi socioeconomici, apar diferenţe 
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între serviciile sanitare acordate diverselor grupuri populaţionale, fiind afectate în special 
păturile populaţiei care, de regulă, au cele mai mari nevoi sanitare, dar şi cele mai reduse 
resurse financiare. În astfel de situaţii, deseori serviciile de sănătate îşi concentrează eforturile 
asupra furnizării serviciilor de bază persoanelor private de beneficiile sanitare din motivele 
lipsei asigurării medicale. Ţările cu o astfel de organizare sanitară (numeroase ţări în curs de 
dezvoltare) sunt nevoite să introducă asigurarea medicală naţională pentru persoanele 
dezavantajate (persoanele sărace şi vârstnice), oferindu-le un loc special în sistemul de 
asigurări, acestea plătind mai puţin decât clasa socială medie şi persoanele active. 

În ţările cu o finanţare centralizată a asistenţei medico-sanitare există un potenţial de 
alocare raţională a resurselor, acest fapt depinzând de volumul finanţării totale şi de strategia 
politică raţională de alocare a resurselor, în scopul asigurării accesului echitabil la serviciile 
sanitare şi a echilibrului dintre un sector sanitar şi altul. Totodată, alocarea inadecvată a 
resurselor în diferite sectoare sanitare poate duce la crearea unui sistem sanitar neproductiv şi 
risipitor (Mincă, 2005). 

În ţările unde fondurile sunt alocate autorităţilor sanitare regionale sau locale există 
mai mari posibilităţi de realocare a resurselor pentru satisfacerea deplină a necesităţilor locale 
ale populaţiei. Acest potenţial poate fi compromis de lipsa datelor şi a analizelor la nivel local, 
în vederea stabilirii priorităţilor regionale, unele funcţii ale sistemelor înalt centralizate fiind 
deosebit de importante pentru promovarea intereselor sanitare naţionale şi a echităţii 
interregionale. 

 
2. Microeconomia sistemelor de îngrijiri de sănătate 
 
Strategiile de alocare a resurselor elaborate la nivel naţional, regional şi local trebuie 

să ia în considerare numeroşi determinanţi specifici care influenţează modul de prestare a 
serviciului şi costul acestuia. 

Modul de colectare a fondurilor reprezintă doar o componentă a unui sistem sanitar, 
modul de distribuire a acestora către furnizori fiind elementul determinant al performanţei 
sistemului; asistenţa medicală eficientă este strâns legată de motivarea cadrelor medicale şi 
organizarea corectă şi raţională a serviciilor. Prin urmare, principalele mecanisme de 
redistribuire a banilor către furnizorii de servicii sanitare, fiecare având avantaje şi 
dezavantaje, sunt următoarele: 

 plata per capita (capitaţie) – fiecare medic primeşte o sumă fixă pentru fiecare 
persoană înscrisă pe lista sa, indiferent dacă aceasta se va îmbolnăvi sau nu. Această metodă 
are ca avantaj faptul că medicii plătiţi prin capitaţie vor intra în competiţie pentru a atrage cât 
mai mulţi clienţi pe listele lor, ceea ce creează premisele pentru creşterea calităţii actului 
medical; în plus, această metodă permite o cunoaştere mai aprofundată a pacientului de către 
medicul curant. Această metodă poate fi aplicată atât în cazul serviciilor medicale complexe, 
cât şi medicilor de familie; 

 plata per act – medicii sunt plătiţi pentru fiecare activitate medicală prestată cu o 
sumă de bani prestabilită; principalul avantaj al acestei metode este că asigură o remuneraţie 
în concordanţă cu volumul de muncă depus, dezavantajul constând în suprafacturarea actelor 
medicale şi în costurile ridicate necesare administrării unui asemenea sistem; 

 plata pentru serviciu presupune achitarea contravalorii fiecărui serviciu medical 
prestat (de exemplu, consultaţii sau intervenţii chirurgicale). În anumite cazuri, plata poate fi 
fixată prin intermediul negocierilor dintre furnizorii de asistenţă medico-sanitară şi 
organizaţiile de asigurare medicală publice sau private. De regulă, costurile serviciilor 
medicale specializate depăşesc ca valoare plata pentru asistenţă primară. Metoda de plată pe 
serviciu promovează o abundenţă de servicii costisitoare, inclusiv a celor chirurgicale, care 
frecvent depăşesc nevoile reale. Această situaţie apare atunci când pacientul este asigurat 
complet, având o capacitate de plată mai mare decât o persoană neasigurată; 
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 plata prin salariu – personalul este plătit în funcţie de numărul de ore lucrate. 
Avantajele sunt reprezentate de facila gestionare a unui astfel de sistem, de faptul că medicul 
îşi poate anticipa veniturile şi este eliminată motivaţia financiară a intervenţiilor medicale 
inutile. Dezavantajul este dat de lipsa de corelare dintre volumul şi calitatea muncii depuse şi 
venitul realizat; 

 coplata presupune participarea pacientului la acoperirea costurilor asistenţei 
medico-sanitare, respectiv coparticiparea. Argumentul în utilizarea acestei metode este că 
stimulează consumatorul să nu utilizeze servicii medicale inutile. Oponenţii acestei metode 
consideră că metoda coparticipării afectează disproporţionat populaţia săracă şi descurajează 
asistenţa preventivă. 

În cursul anilor ’90, presiunile pentru reducerea costurilor au determinat reorientarea 
modului de remunerare a personalului medical către două direcţii de acţiune. Prima direcţie 
este legată de înlocuirea modalităţii de plată per serviciu (încurajează furnizarea excesivă de 
servicii medicale) cu mecanisme care deplasează presiunea economică asupra medicilor şi a 
spitalelor (gruparea serviciilor într-o singură plată), pentru a limita numărul şi, implicit, costul 
aferent serviciilor medicale prestate. Cea de-a doua direcţie se referă la negocierea nivelurilor 
de plăţi; au apărut negocierile directe între plătitori şi furnizori (iniţial, nivelul preţurilor era 
stabilit, în mare parte, de furnizorii de servicii medicale). Dat fiind că modalităţile de 
remunerare a personalului medical influenţează semnificativ modul de utilizare a resurselor 
medicale şi că fiecare dintre acestea, abordată separat, scoate în evidenţă şi dezavantaje, tot 
mai multe sisteme sanitare aplică variante combinate de plată către furnizorii serviciilor 
medicale (Donev, 2004).  

Una dintre provocările implicate în elaborarea unui sistem optim de plată este de a 
realiza un echilibru între motivaţiile de ordin economic pentru tratarea excesivă a pacienţilor 
şi cele pentru subtratarea lor. Serviciul Naţional de Sănătate din Marea Britanie foloseşte 
sisteme de plată mixte către medicii generalişti, respectiv alocă un buget global pentru 
costurile curente (chiria şi plata personalului), foloseşte capitaţia pentru fiecare pacient înscris 
în cadrul unui cabinet şi, în mod selectiv, plata pe serviciu pentru unele prestaţii medicale (ex. 
pentru vaccinări, teste Papanicolau, unele consultaţii la domiciliu), în vederea încurajării 
furnizării acestor servicii. 

O menţiune specială se impune în legătură cu plata asistenţei medicale din spitale, ştiut 
fiind că spitalul reprezintă cea mai costisitoare componentă a sistemului sanitar. În mod 
tradiţional, spitalele erau plătite pentru ziua de spitalizare sau cu un tarif fix pe zi/pacient. 
Costul unei zile de spitalizare poate fi reprezentat prin costul real al acesteia sau împărţind 
costurile totale ale asistenţei medico-sanitare din spital dintr-o zi la numărul de paturi; astfel, 
poate fi calculat costul mediu la nivel naţional sau regional, fiind posibile rectificări ulterioare 
ale acestuia. Cheltuielile pe zi de spitalizare care reflectă cheltuielile spitalului pentru asistenţa 
medico-sanitară a unui pacient într-o secţie spitalicească, pe durata unei zile, pot fi mai mari 
sau mai mici decât suma alocată în acest scop. 

Metoda plăţii pe zi de spitalizare încurajează durata lungă de spitalizare, fiind benefică 
pentru spitalele cu tehnologii învechite. Bazată pe mediile naţionale sau regionale, această 
metodă poate fi nerentabilă pentru spitalele cu personal înalt calificat şi tehnologii avansate 
(spitalele clinice). În cazul în care serviciul este acoperit de asigurarea medicală nu există 
motivaţie pentru scurtarea duratei de spitalizare a pacientului. Plata pe zi de spitalizare 
facilitează utilizarea ineficientă a instituţiei, precum în cazul internărilor în spital pentru 
servicii de diagnostic şi tratament care ar putea fi acordate prin căi alternative mai puţin 
costisitoare. Furnizorul de asistenţă medico-sanitară este stimulat să spitalizeze şi să ofere 
asistenţă de lungă durată unui pacient în stare relativ bună, în timp ce pacientul în stare gravă 
reprezintă o responsabilitate financiară. Acest sistem, penalizând spitalele care reduc durata de 
spitalizare sau utilizarea patului de spital, este lipsit de motivaţii de îmbunătăţire a eficienţei 
actului medical, reprezentată de dezvoltarea serviciilor alternative de asistenţă ambulatorie sau 
de zi. De asemenea, această metodă nu oferă motivaţii de reducere a costurilor şi utilizării 
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spitalului. Plata pentru fiecare serviciu prestat în spital favorizează acordarea unei asistenţe 
hiperbolizate inutile, durata de spitalizare îndelungată, ratele de internare mari, precum şi 
dublarea serviciilor. Această metodă a fost larg răspândită în Statele Unite, dar în prezent este 
aproape complet înlocuită prin metoda grupurilor cu diagnostice înrudite – DRG . 

Sistemul DRG reprezintă un sistem de plată prospectivă a asistenţei spitaliceşti în baza 
a 495 categorii de diagnostic şi tratament, fiecare dintre acestea având un preţ fix. Acest 
sistem oferă motivaţii financiare pentru reducerea duratei de spitalizare, utilizarea eficientă a 
serviciilor de diagnostic şi tratament şi reducerea numărului de paturi de spital. Ca rezultat al 
implementării sistemului DRG în Statele Unite, a crescut considerabil numărul de servicii 
spitaliceşti ambulatorii, iar ratele ocupării paturilor au scăzut semnificativ. Implementarea 
sistemului DRG nu se soldează însă cu reducerea internărilor. În plus, creează premise pentru 
falsificarea criteriilor de diagnostic cu hiperbolizarea diagnosticelor pentru realizarea unui 
venit mai mare („furtul DRG”). 

Bugetarea istorică este o metodă de remunerare bazată pe bugetul anului trecut, 
rectificat, luând în considerare inflaţia şi costurile serviciilor noi. Bugetul poate fi revizuit 
pentru fiecare categorie în parte de către agenţia finanţatoare sau poate fi format în bloc, ceea 
ce oferă spitalului posibilitatea realocării mijloacelor financiare. Finanţarea poate include şi 
investiţii capitale pentru renovare.  

Această metodă este frecvent utilizată în cazul în care spitalul este gestionat direct de 
către Ministerul Sănătăţii. Spre deosebire de finanţarea pe zi de spitalizare, acest sistem, cel 
puţin teoretic, ar trebui să ofere unele motivaţii pentru reducerea duratei de spitalizare şi 
utilizarea eficientă a resurselor spitaliceşti. 

Finanţarea după tarife normative, practicată în fosta Uniune Sovietică, oferă motivaţii 
la nivel naţional pentru menţinerea numărului mare de paturi spitaliceşti, a salariilor mici şi a 
calităţii slabe a serviciilor de sănătate. Reforma din ţările rezultate în urma dizolvării URSS a 
necesitat anularea acestor norme istorice şi reducerea capacităţii excesive de paturi spitaliceşti, 
precum şi adoptarea unor motivaţii financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medico-sanitare. 

Fiecare metodă de finanţare a asistenţei medico-sanitare, în general, şi din spitale, în 
particular, are avantajele şi dezavantajele sale. Metoda DRG pare, cel puţin pentru acest 
moment, a fi cea mai reuşită pentru promovarea utilizării raţionale a asistenţei spitaliceşti. 
Bugetarea regională în baza principiului capitaţiei asociată cu plata serviciilor spitaliceşti prin 
metoda DRG poate fi un bun mecanism de finanţare a asistenţei ambulatorii şi a celei 
spitaliceşti, favorizând echitatea interregională şi stimulând utilizarea eficientă a serviciilor de 
diagnostic şi tratament. Sistemele de plată prospectivă a serviciilor medico-sanitare trebuie 
însă asociate cu mecanisme de asigurare a unei asistenţe medicale de calitate, ceea ce 
reprezintă o problemă de importanţă vitală pentru managementul sanitar. 

 
3. Necesitatea, cererea şi utilizarea serviciilor sanitare 
 
În contextul asistenţei medicale, necesitatea şi cererea nu reprezintă neapărat acelaşi 

lucru.  
Necesitatea, în asistenţa medico-sanitară, este reprezentată de situaţiile în care, pentru 

pacientul afectat de o boală sau dizabilitate, există un tratament eficient şi acceptabil 
(Matthew, 1971). A. Donabedian (1973) a definit conceptul de necesitate ca fiind „acea stare 
a individului, care îl face să solicite îngrijire, transformându-l într-un potenţial utilizator al 
serviciilor de sănătate”. Tot necesitate reprezintă şi situaţiile nemedicale, cum ar fi serviciile 
preventive de imunizare.  

Dincolo de limitele unei interpretări strict clinice, sunt vizate aspecte precum: 
percepţia şi atitudinea pacientului faţă de propria stare de sănătate, impactul bolii asupra 
individului şi a societăţii, gradul de disfuncţie şi de incapacitate determinat de boală şi, nu în 
ultimul rând, originile sociale ale bolilor. 
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Deoarece definirea stării de boală este deschisă unor interpretări mult mai largi decât 
în trecut, necesităţile în domeniul sănătăţii se prezintă sub mai multe ipostaze, după cum 
urmează: 

 necesităţi normative sunt serviciile medico-sanitare determinate de experţi ca fiind 
esenţiale pentru rezolvarea unei necesităţi specifice sau pentru un grup populaţional specific. 
Acestea includ o serie de servicii clinice şi preventive, precum asistenţa prenatală, imunizarea, 
asistenţa medico-sanitară a sugarilor şi copiilor mici, managementul diabetului şi al 
hipertensiunii arteriale, screening-ul pentru depistarea cancerului mamar, uterin etc. Opiniile 
profesioniştilor referitoare la diversele subiecte de sănătate publică sunt deseori controversate, 
acest fapt fiind determinat de interpretarea alternativă a informaţiei disponibile şi de datele 
accesibile incomplete. Gândirea profesională poate fi greşit orientată de anumite tendinţe în 
opinia medicală sau influenţată de rezultatele/realizările clinice, tehnologice şi 
epidemiologice. De aceea, necesităţile normative trebuie revizuite şi reactualizate de către 
profesionişti competenţi, reprezentanţi ai serviciilor clinice şi sanitare publice, precum şi ai 
managerilor şi consumatorilor de asistenţă medico-sanitară. În plus, economia sanitară, 
sociologia, educaţia şi planificarea sanitară pot contribui semnificativ la depistarea factorilor 
ce determină apariţia bolilor şi metodele de abordare a acestora. Un factor important în 
determinarea tipului şi volumului de servicii medico-sanitare necesare este reprezentat de 
caracteristicile individuale ale persoanelor, cum ar fi: vârsta, sexul, zona geografică etc. De 
exemplu, o femeie de 50 de ani necesită efectuarea mamografiei mai frecvent decât o femeie 
de 40 de ani; la un bărbat de 45 de ani trebuie evaluată mult mai frecvent tensiunea arterială 
decât la unul de 25 de ani, iar un adolescent necesită o atenţie preventivă mult mai mare în 
ceea ce priveşte comportamentul de risc decât un bărbat de 35 de ani; 

 necesităţi percepute reprezintă senzaţia subiectivă a individului sau a comunităţii, 
care poate corespunde sau nu cu necesităţile fiziologice ale acestora. În pofida subiectivităţii 
sale, necesitatea percepută determină cererea de servicii medico-sanitare în comunitate. Din 
acest motiv, este din ce în ce mai recunoscută importanţa distribuirii informaţiei sanitare către 
populaţie cu scopul de a creşte gradul de corespondenţă a necesităţii percepute cu cea 
fiziologică. Sporirea competenţei populaţiei în problemele sanitare este deosebit de importantă 
pentru acceptarea în masă a unor programe preventive (vaccinările), asigurarea complianţei cu 
regimul de tratament în afecţiunile cronice, dezvoltarea asistenţei primare etc. De asemenea, 
necesităţile percepute influenţează şi planificarea sanitară; 

 necesităţi exprimate reprezintă o necesitate percepută realizată (de exemplu, prin 
vizitarea medicului sau a clinicii). Necesităţile percepute pot rămâne nerealizate datorită 
barierelor economice, geografice, sociale, psihologice sau religioase, care împiedică pacientul 
să se adreseze furnizorilor serviciilor de sănătate. Accesibilitatea poate fi limitată de faptul că 
individul nu îşi poate permite achitarea serviciile medico-sanitare costisitoare; chiar şi 
serviciul medical gratuit nu este întotdeauna accesibil datorită obstacolelor lingvistice şi 
culturale, a celor care ţin de distanţă sau de perioade îndelungate de aşteptare. Ca rezultat, 
persoana care doreşte să primească ajutor medical nu îl poate accesa şi interacţiunea acesteia 
cu sistemul sanitar se amână până la apariţia unei probleme mai serioase, urgente şi 
costisitoare. Distanţa, timpul şi costul călătoriei, incomoditatea amplasării unităţilor medico-
sanitare şi teama de a nu îşi pierde locul de muncă afectează persoanele care sunt în căutarea 
serviciilor medico-sanitare, în special a celor preventive. Persoanele în vârstă au tendinţa să îşi 
realizeze necesităţile sanitare percepute mai frecvent decât cele tinere, fapt determinat de 
disconfortul psihic resimţit din cauza bolii şi de teama de a nu deveni o povară pentru 
societate. În alte situaţii, factorii politici, religioşi şi culturali sunt piedici în utilizarea de către 
femei a practicilor de planificare familială, chiar şi în cazul în care naşterea le poate pune 
viaţa în pericol. Amplasarea raţională a serviciilor medico-sanitare, precum şi asigurarea 
funcţionării gratuite a unor servicii pot modifica aceşti factori ce împiedică accesul echitabil la 
asistenţa medico-sanitară; 
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 necesităţi comparative reflectă necesităţile a două grupuri populaţionale similare 
din două regiuni adiacente, din aceeaşi clasă socială şi având aceleaşi coordonate privind 
sexul, vârsta şi apartenenţa etnică. Într-o astfel de situaţie, într-o regiune poate exista un 
serviciu medico-sanitar necesar, precum fluorizarea apei, iar în cealaltă acesta lipseşte, deşi 
populaţia acestei comunităţi are necesitatea obiectivă a aceluiaşi serviciu sau a altuia cu 
acţiune similară. Necesităţile comparative se raportează la standardele de bază care fac parte 
din standardele mondiale curente preventive şi de promovare a sănătăţii în cadrul asistenţei 
medico-sanitare. Aceste standarde, stabilite prin studii şi cercetări ştiinţifice, prin experienţe 
de laborator şi observaţii clinice trebuie permanent reexaminate şi actualizate în lumina noilor 
cunoştinţe şi informaţii acumulate, precum şi prin prisma beneficiilor şi costurilor derivate din 
implementarea lor. 

 Cererea în serviciile medicale apare atunci când individul consideră că necesită 
asistenţă medico-sanitară şi este gata să cheltuiască mijloace financiare, timp, energie, să 
absenteze de la serviciu şi să suporte o serie de inconveniente pentru a primi această asistenţă. 

În consecinţă, cererea în domeniul sănătăţii este determinată de aşteptările individuale 
şi comunitare referitoare la asistenţa medico-sanitară (figura 1). Economiştii o consideră 
componenta teoriei de neintervenţie a statului în cererea economică, conform căreia individul 
îşi stabileşte singur necesităţile personale. În contextul acestui tip de cerere, individul poate 
avea senzaţia că necesită un serviciu, pe care personalul specializat îl consideră nerezonabil 
sau poate cere medicului prescrierea unui medicament/tratament nu numai ineficient în 
anumite situaţii de boală, dar care poate provoca chiar efecte negative (de exemplu prescrierea 
antibioticelor pentru tratamentul infecţiei virale fără complicaţii). În astfel de situaţii, 
pacientul consideră că refuzul medicului de a-l trata cum îşi doreşte sau de a-l îndruma către o 
instituţie de asistenţă medico-sanitară specializată nu este justificat, chiar dacă există 
numeroase argumente legitime şi etice în acest sens. De cealaltă parte, medicii îşi pot dori să 
aibă la dispoziţie un echipament medical costisitor, care poate fi însă inadecvat din punct de 
vedere economic şi de planificare; cu toate acestea, orice procedură nejustificată în prezent, 
poate deveni oportună în viitor, astfel încât astfel de conflicte sunt inevitabile în planificarea 
sanitară.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Tulchinsky, Varavikova, 2003. 

Figura 1. Factorii care influenţează cererea de servicii medico-sanitare 
 
Cererea este indusă şi de asigurarea sau furnizarea asistenţei medico-sanitare. Un 

număr mare de paturi spitaliceşti poate duce la utilizarea nejustificată a acestora sau se poate 
solda cu creşterea aşteptărilor/cererilor pacienţilor şi ale familiilor lor în ceea ce priveşte 
durata spitalizării. Furnizarea gratuită a unor servicii poate duce la utilizarea lor în exces, 
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depăşind necesităţile obiective, conforme cu standardele acceptate. În unele cazuri, interesele 
furnizorilor de asistenţă medico-sanitară pot duce la promovarea exagerată a utilizării 
serviciilor (situaţie exemplificată prin activitatea chirurgicală excesivă în condiţiile 
surplusului de chirurgi). 

Cererea în domeniul medical poate fi evaluată pornind de la unul dintre cele mai 
utilizate modele ale cererii economice, respectiv cel descris de Grossman. Acesta priveşte 
sănătatea ca parte componentă a funcţiei de producţie, în care starea sănătăţii (creditul) este 
rezultatul activităţilor medico-sanitare (debitul) exercitate de individ sau de sistemul de 
sănătate. Cererea individului în asistenţa medico-sanitară este influenţată de numeroşi factori, 
între care se numără: barierele socioeconomice, educaţionale, culturale, vârsta, determinanţii 
sănătăţii etc. 

În acest model, fiecare individ moşteneşte la naştere o anumită rezervă de sănătate. Cu 
timpul, această rezervă se epuizează; ritmul de epuizare în timp este reprezentat de curba de 
depreciere a sănătăţii. Pentru a menţine rezerva de sănătate este necesară utilizarea serviciilor 
medico-sanitare şi de promovare a sănătăţii (instituţii de odihnă). Ca atare, odată cu înaintarea 
în vârstă, ratele morbidităţii şi mortalităţii, precum şi cele de utilizare a serviciilor medicale 
cresc, majorând substanţial cheltuielile cu serviciile medico-sanitare. 

Menţinerea sau schimbarea stării de sănătate nu sunt dependente numai de asistenţa 
medico-sanitară primită; deosebit de importante pentru sănătate sunt şi condiţiile 
corespunzătoare de locuit şi de muncă, alimentaţia raţională, absenţa deprinderilor vicioase 
(fumatul, consumul de alcool etc.), factorii economico-sociali şi, nu în ultimul rând, 
comportamentul individual (spre exemplu opţiunea personală de a consuma produse alimentare 
grase, de a fuma, de a aloca timp exerciţiilor fizice etc.) şi al societăţii în ansamblul său. 

În cadrul modelului Grossman, sănătatea reprezintă şi un mijloc de producţie. Starea 
precară a sănătăţii determină, pe lângă disconfort psiho-social, şi reducerea considerabilă a 
venitului personal prin micşorarea capacităţii sau performanţei de lucru. Sănătatea, ca produs 
de consum, legată fiind de activităţile care o îmbunătăţesc, creşte calitatea vieţii prin 
prevenirea, ameliorarea sau tratamentul bolii. În acest context, aşa cum am mai menţionat, 
persoanele în vârstă utilizează mai multe servicii medico-sanitare spitaliceşti şi ambulatorii 
decât tinerii, acest fapt fiind determinat de epuizarea rezervei lor de sănătate. Există, însă, în 
cadrul sistemului de asistenţă medico-sanitară sau a sistemului de asigurare medicală anumiţi 
factori care pot îngrădi sau limita accesul individului la asistenţa medicală şi la calitatea 
acesteia (refuzul unor companii de asigurare medicală de a asigura persoanele în vârstă, pe 
cele cu deprinderi vicioase sau persoanele care nu sunt asistate de servicii preventive). 

În domeniul medical, în condiţiile majorării profiturilor, modelul cererii Grossman 
poate conduce la înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei din cauza răspândirii practicilor de 
comportament nesănătos sau de risc. În anii 1940-1950, în ţările industrializate, creşterea 
veniturilor per capita a însemnat majorarea considerabilă a consumului de produse alimentare 
bogate în grăsimi, alcool, ţigări şi a vânzărilor de autoturisme, iar consecinţele acestora s-au 
tradus în creşterea mortalităţii ca urmare a bolilor cardiovasculare şi a accidentelor de 
circulaţie. Acest fenomen paradoxal a apărut între anii 1980 şi 1990 şi în ţările în curs de 
dezvoltare, afectând preponderent clasa socială medie. De creşterea venitului per capita au 
beneficiat şi populaţiile extrem de sărace din ţările în curs de dezvoltare, pentru care 
problemele sanitare de bază sunt alimentaţia necorespunzătoare şi bolile infecţioase. 

În opinia economiştilor, produsul de consum reprezintă o utilizare a resurselor într-un 
mod care asigură cele mai mari beneficii pentru individ şi societate. Iniţial, economiştii adepţi 
ai noţiunii de piaţă liberă au considerat că asistenţa medico-sanitară reprezintă o modalitate 
ineficientă de consum a resurselor şi, în consecinţă, recomandau investirea acestora în 
domenii mai „productive”. În termeni asemănători, şi teoria economica opusă (marxistă) 
considera investiţiile în sănătate un consum neproductiv al resurselor în comparaţie cu 
investiţiile în industria grea sau infrastructură. În ţările scandinave, încă din anii 1970-1980, a 
fost adoptat conceptul conform căruia investiţiile în sănătate sunt justificate atât din punct de 



România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Decalaje structurale şi regionale 155 

vedere social, cât şi economic, dreptul la sănătate devenind unul din principalele drepturi 
sociale ale individului. În acest context, în 1993, Raportul Băncii Mondiale – Investiţii în 
Sănătate – statuează faptul că sănătatea şi educaţia reprezintă o investiţie în creşterea 
economică şi nu o irosire de resurse. Acest concept a fost acceptat ca drept fundamental şi 
argumentare socială a programului internaţional Sănătate pentru Toţi. 

  
4. Particularităţile pieţei serviciilor de sănătate 
 
În teoria economică clasică, individul este considerat drept cel mai bun expert al 

necesităţilor sale şi, în consecinţă, decide singur ce să procure (suveranitatea consumatorului). 
În domeniul asistenţei medicale, aceasta înseamnă că pacientul procură servicii medico-
sanitare bazându-se pe preţul şi calitatea acestora, cum face oricare persoană când cumpără 
orice alt produs. Deciziile individuale se iau în baza percepţiei, informării şi resurselor 
personale. Adepţii conceptului economiei sanitare de piaţă susţin că piaţa oferă individului o 
posibilitate mai mare de alegere şi, în mod indirect, creşte competitivitatea dintre furnizori, 
ducând la sporirea calităţii serviciilor şi micşorarea preţurilor. 

Oponenţii acestui punct de vedere sunt de părere că economia de piaţă este inadecvată 
pentru sistemul sanitar deoarece acest domeniu este mult mai complex şi nu poate fi redus 
doar la relaţiile dintre furnizor şi consumator. Mecanismele de piaţă în domeniul sănătăţii sunt 
puternic influenţate de tipul de asigurare, de accesul la servicii, de modalităţile de plată şi de 
alegerea pacientului. 

Concret, piaţa serviciilor medicale nu funcţionează în acelaşi mod cu alte pieţe. Sub 
acest aspect se impun câteva precizări ce conferă specificitate pieţei din domeniul medical. 
După cum este bine cunoscut, o piaţă concurenţială funcţionează adecvat numai dacă clienţii 
dispun de suficiente informaţii pentru a putea alege corect. Tranzacţiile mediate pe piaţă sunt 
problematice datorită asimetriei informaţionale dintre furnizorii, consumatorii şi finanţatorii 
îngrijirilor de sănătate. Asimetria informaţională este foarte mare: cei mai informaţi sunt 
medicii (prin natura profesiei), care pot, astfel, induce comportamentul consumatorilor 
(pacienţi). Pentru consumatorii de servicii medicale este însă foarte dificil să fie corect 
informaţi, în principal din cauza costului foarte mare al informaţiei. Cel mai adesea, aceştia nu 
au capacitatea să stabilească dacă simptomele lor sunt grave sau nu cunosc nivelul, tipul şi 
forma terapiei necesare şi, în general, au puţine informaţii despre eficacitatea tuturor 
tratamentelor existente. Ca atare se bazează pe informaţiile oferite de medic. Pentru o mai 
clară explicitare a acestui fenomen, putem face o analogie cu sectorul economic sau al altor 
servicii. Astfel, o persoană (client) cu un comportament de piaţă normal, care doreşte să 
cumpere, de exemplu, un televizor, va decide ce tip de televizor doreşte, cu ce caracteristici 
tehnice (tip, dimensiune, număr de canale, rezoluţie, sunet etc.), la ce preţ şi în ce condiţii 
(sumă totală, rate). Va căuta apoi furnizorul care răspunde cel mai bine nevoilor şi condiţiilor 
stabilite de el şi va alege, din punctul lui de vedere, informat fiind, cea mai bună ofertă, dintre 
cele existente pe piaţa concurenţială. Translatând acest comportament la nivelul îngrijirilor de 
sănătate, ne putem imagina situaţia unui bolnav (consumator de servicii medicale) care are, 
spre exemplu, o durere articulară. Pentru a avea un comportament tipic de piaţă, ar trebui ca 
pacientul să ştie gravitatea afecţiunii pentru a putea aprecia de ce servicii medicale are nevoie 
(tip de radiografii, modalităţi terapeutice: medicamentoasă, chirurgicală şi/sau recuperatorie), 
după care să caute furnizorul care îi oferă cel mai bun serviciu la cel mai bun preţ, lucru care, 
în mod evident, nu se întâmplă prea frecvent la nivelul pieţei serviciilor de sănătate. 

În cazul existenţei unei pieţe libere a serviciilor medicale, problemele care pot apărea 
ca urmare a acestei lipse de informaţii sunt: 

 medicii ar putea recomanda un tratament mai scump decât ar fi necesar; mai mult, 
dacă este în interesul lor, pot să convingă pacienţii să urmeze tratamente care să nu fie 
necesare, dar care le aduc lor profit (aşa-numitul hazard moral); 
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 companiile farmaceutice, prin publicitate, pot convinge pacienţii de superioritatea 
produselor de marcă în detrimentul unor produse generice similare, dar mai ieftine; 

 pacienţii ar putea încerca, pentru vindecare, diverse modalităţi terapeutice, unele 
poate, cu contraindicaţii şi riscuri certe; 

 pacienţii ar putea să nu consulte medicul decât într-un stadiu foarte avansat al bolii, 
când fie ar putea fi prea scump pentru a-şi mai putea permite tratamentul, fie, şi mai rău, ar 
putea fi prea târziu pentru a putea fi vindecaţi. 

 
5. Concluzii 
 
Problema care se pune este dacă toate serviciile de sănătate ar putea fi alocate prin 

mecanismul de piaţă la fel ca oricare alte bunuri sau servicii. În cazul în care medicii şi 
spitalele acţionează pe o piaţă liberă urmărind să maximizeze profitul, este puţin probabil ca 
preţul serviciilor de sănătate să scadă ca urmare a concurenţei. Într-o situaţie de cooperare 
tacită între medici şi spitale, pentru fixarea unor preţuri standard şi pentru protejarea 
veniturilor lor se poate vorbi de o concurenţă imperfectă. Chiar dacă medicii ar concura liber, 
este puţin probabil ca pacienţii să fie informaţi astfel încât să aleagă serviciul medical de cea 
mai bună calitate şi la cel mai mic preţ.  

Există însă o serie de constrângeri fundamentale (incertitudinea în legătură cu 
anticiparea nevoilor medicale, lipsa de informaţii complete, dar şi ignoranţa pacienţilor, acces 
îngrădit la serviciile medicale determinat de venituri mici, situaţia de oligopol etc.) care, 
făcând imposibilă alocarea tuturor resurselor de sănătate prin intermediul pieţei libere, 
contribuie la conturarea contextului care face din piaţa serviciilor de sănătate un exemplu tipic 
de eşec al pieţelor. Constrângerile care fac ca un mecanism de piaţă liberă să eşueze în 
alocarea resurselor sanitare nu reprezintă însă un argument că intervenţia statului şi oferirea 
gratuită a serviciilor medicale ar fi cea mai bună alternativă. De cele mai multe ori, eşecul 
pieţei libere se concretizează prin intervenţia statului care subvenţionează consumul de 
servicii medicale, reglementează comportamentul producătorilor de servicii medicale (medici, 
spitale) sau impune taxe pe consum, de tipul coplăţii.  

Cu certitudine, atitudinea şi activitatea medicilor şi a altor profesionişti din domeniul 
medical vor juca un rol determinant în cadrul pieţei serviciilor medicale. În cadrul mediului 
concurenţial, aceştia vor trebui să găsească un echilibru între responsabilităţile tradiţionale şi 
latura economico-financiară. 

 
Notă  
(1) DRG (Diagnosis Related Groups) – Sistemul grupurilor cu diagnosticuri înrudite a apărut în anii 
’60, în Statele Unite ale Americii, ca rezultat al preocupării permanente a publicului şi a comunităţilor 
profesionale faţă de problemele costurilor medicosanitare ridicate şi al utilizării excesive a asistenţei 
spitaliceşti. Acest sistem a fost adoptat în 1983 de către Departamentul de Finanţare a Asistenţei 
Medicosanitare (HCFA) al SUA ca metodă de bază pentru plata costurilor asistenţei spitaliceşti 
acordate beneficiarilor programului Medicare; începând cu anul 1999, sistemul DRG reprezintă 
modalitatea de bază pentru plata asistenţei spitaliceşti în Statele Unite. 

 
Mulţumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul 
POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 
ştiinţelor economice din România”. 

 
 
 



România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Decalaje structurale şi regionale 157 

 
Bibliografie 

 
Ashworth, M., Armstrong, D. et al., „The relationship between income and performance indicators in 

general practice: a cross-sectional study”, Health Services Management Research, vol. 18, no. 4, 
pp. 259-262, London, Nov. 2005 

Donabedian, A. (1973). Aspects of Medical Care Administration: Specifying Requirements for Health 
Careâ”, Cambridge: Harvard University Press 

Donev, D. (2004). Health Systems and Their Evidence Based Development, Hans Jacobs Publishing 
Company, Lage, Germany 

Drăgoi, Mihaela Cristina (2010). Sistemul de sănătate din România în context european, Editura ASE, 
Bucureşti, pp. 71-83 

Grossman, M., „The Human Capital Model of the Demand for Health”, Working Paper 7078, National 
Bureau of Economic Research, Cambridge, 1999 

Matthew, G.K. (1971). Measuring need and evaluating services, in Problems and Progress in Medical 
Care (ed. G. McLachlan), Sixth series, Oxford University Press 

Mincă, Dana Galieta (2005). Sănătate Publică şi Management Sanitar, Editura Carol Davila, Bucureşti 
Tulchinsky, T.H.E., Varavikova, E.A. (2003). New Public Health: Introduction in 21st century, Editura 

Ulysse, Chişinău, pp. 511-549 
Vlădescu, C. (2004). Sănătate publică şi management sanitar, Editura Cartea Universitară Publishing 

House, Bucharest 
 



SOLUŢIE INOVATIVĂ PENTRU O AGRICULTURĂ ROMÂNEASCĂ 
COMPETITIVĂ. O ABORDARE CONCEPTUALĂ  

 
 

Raluca IGNAT 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

raluca.ignat@ase.ro 

 
 

Rezumat. Conform Declaraţiei de la Lisabona şi Strategiei Europa 2020 producătorii 
agricoli trebuie să obţină output-uri superioare pentru a-şi însuşi un comportament mai 
competitiv. Ne propunem să continuăm situaţia curentă, prin propunerea unui model 
conceptual pentru industria agroalimentară: oraşul industrial agroalimentar care solicită 
cooperarea tuturor stakeholder-ilor într-o conexiune imediată şi cu intenţia de a creşte 
performanţa economică. Viziunea acestui model este aceea de a concentra toţi actorii de pe 
filiera unui produs, astfel încât să obţină o valoare adăugată crescută. Cercetarea s-a 
fundamentat pe documentare, sinteză, analiză statistică şi comparativă.  
 

Cuvinte-cheie: agricultură; produs agricol; exploataţie agricolă; agricultură ecologică; 
competitivitate. 

 
Coduri JEL: Q10, Q15. 
Coduri REL: 15B, 15E. 
 
 
Introducere 

 
Studiul economiei rurale reprezintă interesul a numeroşi cercetători, noi perspective 

ale acesteia fiind permanent testate. Rezultatele cercetărilor demonstrează importanţa crescută 
a noilor modele industriale, în care educaţia şi inovarea par a fi priorităţi pentru supravieţuirea 
IMM-urilor (Nijkamp, 2006, pp. 8-10). Relaţiile dintre companii şi mediu par a fi vitale 
(Voicu, 2003, pp. 8-15), ca şi compatibilizarea tuturor organizaţiilor agroalimentare din 
România. Rolul IMM-urilor în cadrul economiei rurale este demonstrat de contribuţia acestora 
la venitul regional şi stabilizarea forţei de muncă. În România sunt patru IMM-uri/1.000 de 
locuitori şi mai mult de 50% dintre acestea sunt implicate în activităţi de comerţ. Faptul că 
acestea nu desfăşoară activităţi de producţie reprezintă un punct slab al activităţii din rural.   

În discursul său din 7 septembrie 2010 din faţa Parlamentului European de la 
Strasbourg, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a prezentat Starea 
Uniunii Europene din 2010. Cu această ocazie, acesta a menţionat cinci provocări cu care se 
confruntă Comisia în 2011:  

• „confruntarea cu criza economică şi guvernanţa; 
• accelerarea Agendei Europa 2020 pentru reorganizarea creşterii numărului de locuri 

de muncă; 
• construirea unei arii a libertăţii, dreptăţii şi securităţii; 
• lansarea negocierilor pentru construirea unui buget modern al Uniunii Europene; 
• îmbunătăţirea stării generale.”  
De aceea, autorii din domeniu au descoperit şi au propus soluţii alternative pentru 

ruralitate. Mai mult, o strategie pentru acest domeniu a fost oarecum trasată. Autorităţile 
Provinciei Modena îşi finanţează locuitorii pentru a găsi soluţii pentru înfiinţarea unor centre 
urbane de procesare alimentară pe teritoriul UE. Oraşele Svishtov (Bulgaria) şi Viadrina 
(Polonia), înfiinţate cu secole în urmă, au fost dezvoltate recent ca centre urbane universitare; 
în Svishtov, 25% dintre locuitori sunt studenţi, iar infrastructura este construită cu această 
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destinaţie. În domeniul IT se utilizează cluster-ul ca instrument de eficientizare prin scăderea 
profundă a eforturilor întreprinse.  

Ideile precursoare sunt susţinute de eforturile recente pentru concentrarea şi comasarea 
terenului astfel încât fermierii să devină mai performanţi. De ce să nu aplicăm aceste modele 
pentru ruralitatea românească? Iar aceasta este întrebarea cercetării mele.  

Având în vedere obiectivele Comisiei cât şi cele mai sus menţionate, am analizat şi 
comparat indicatori ai agriculturii şi industriei agroalimentare din câteva ţări şi am propus un 
model conceptual pentru o nouă identitate a ruralului românesc.  

 
1. Agricultura românească în comparaţie  

 
România se află pe poziţia a şaptea poziţie în topul EU-27 ca suprafaţă agricolă, după 

ţări precum Spania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Polonia şi pe cea de a cincea poziţie ca 
suprafaţa arabilă, după Spania, Franţa, Germania şi Polonia (www.madr.ro, accesat pe 3 
decembrie 2010). Ruralitatea românească deţine două mari avantaje: bogăţia resurselor 
naturale şi umane. Totuşi, lipseşte performanţa economică a sectorului.  

Dacă înainte de 2007 fermierul român producea conform tradiţiei şi propriile nevoi, 
acum el trebuie să îşi armonizeze producţia la piaţă. Aşadar, el este forţat să producă pentru 
piaţă, în conformitate cu modelul European.  

În acelaşi timp, agricultura UE este performantă şi competitivă, iar valoarea adăugată 
brută este considerabilă.  

 
Tabelul 1 

Studiu comparativ asupra exploataţiilor agricole  
 

Numărul 
exploataţiilor agricole 

(1.000) 

Exploataţii 
agricole cu vaci de lapte 

(1.000) 

Exploataţii agricole 
cu suprafeţe irigate 

(% din SAU)  
2003 2005 2007 2003 2005 2007 2003 2005 2007 

UE - 27 15.021,0  14.482,0 13700,4       

Bulgaria 665,6 534,6 493,1 195,0  152,6 120,8 20,5  14,3 14,8 

Franţa 614,0  567,1 527,4 113,9  103,9 93,1 17,3  17,8 18,0 

Germania 412,3  389,9 370,5 121,8  110,4 101,1 -   

Ungaria 773,4  714,8 626,3 22,0  16,3 12,2 4,0  2,3 0,2 

Polonia 2.172,2   2.476,5 2.391,0 873,8  727,1 651,1 0,7  1,0 1,1 

România 4.484,9   4.256,2 3.931,4 1.204,9  1.134,4 1.012,4 5,6  3,4 2,6 

Spania 1.140,7   1.079,4 1.043,9 51,0  42,4 37,3 47,5   46,1 45,3 

Sursa: Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-
10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF, accesat pe 9 martie 2011. 

 
România deţine aproximativ 48% din numărul total al exploataţiilor agricole de mici 

dimensiuni din EU-27, respectiv 6,6 milioane. Aceste exploataţii agricole de mici dimensiuni 
au mai puţin de 1 ESU (European Size Unit, 1 ESU=1200 Euro) (www.insse.ro, accesat pe 15 
of martie 2011). Ca răspuns la această situaţie, atât exploataţiile agricole individuale, cât şi 
cele comerciale şi-au crescut suprafeţele, de la 3,1ha în 2002 la 3,5ha în 2007.  
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Numărul total al exploataţiilor agricole a descrescut cu 8,8% în EU-27 între 2003 şi 
2007, din cauza schimbărilor structurale din Estonia. În acelaşi timp, multe dintre exploataţiile 
agricole din Portugalia, Bulgaria şi Ungaria şi-au închis activitatea şi au determinat astfel o 
scădere importantă pe ansamblu UE. Astfel, în 2007, numărul total de exploataţii agricole era 
de 7,3 milioane.  

 
Tabelul 2 

 Forţa de muncă din agricultură, 2007 
 

 

Forţa de 
muncă din 
exploataţia 

agricolă 
(1 000 

AWU) (1) 

Forţa de 
muncă 

constantă 
(% din 
total) 

Forţa 
de 

muncă 
full-
time 

(% din 
total) 

Femei 
forţa 
de 

muncă 
(% din 
total) 

Forţă 
de 

muncă 
din 

familie 
(% din 
total) 

Producători 
agricoli 

individuali (1 
000) 

Producători 
agricoli 
<35 ani 
(1 000) 

Producători 
agricoli 
>=65 ani 
(1 000) 

UE-27 11.693  92 34 34 78 13.441 823 4.584 

Bulgaria  491  95 38 39 85 490 15 222 
Franţa 805     89 67 25 47 428 34 66 
Germania 609   91 50 28 69 365 28 27 
Ungaria 403  97 25 37 77 619  47  172 
Polonia  2.263  97 34 42 95 2.387 294 388 
România 2.205  93 4 42 90 3.914  167  1.762 
Spania 968  82 42 20 65 988  44  361 

Sursa: Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-
10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF, accesat pe 9 martie 2011. 
 

Forţa de muncă din UE-27 a fost de 11,7 milioane persoane la nivelul anului 2007, 
peste 92% dintre acestea fiind implicate în activitatea exploataţiilor agricole comerciale. 
România deţine 18,8% din totalul forţei de muncă din exploataţiile agricole ale UE, în timp de 
Polonia deţine 19,4%, iar Franţa 6,89%. Ţările vestice obţin rezultate performante cu o 
implicare redusă a forţei de muncă (tabelul 2). 

Diferenţele de suprafaţă dintre exploataţiile agricole din România şi cele din Franţa, 
Spania sau Olanda sunt considerabile. O exploataţie agricolă din România deţinea în 2007 
3,57 ha, pe când cea din Franţa avea o suprafaţă de cincisprezece ori mai mare. Mai mult, în 
România proprietăţile agricole deţin cea mai mare pondere din total.  
 

Tabelul 3 
 Structura exploataţiilor agricole în funcţie de suprafaţă   

 

România Franţa Spania Olanda Ungaria Polonia  UM 
2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

SAU/ EA  Ha  3,37 3,57 47,74 52,1 23,02 23,84 23,92 24,94 5,96 6,75 5,95 6,47 
  Ponderea exploataţiilor agricole în funcţie de suprafaţă în UE-27 (%) 
EA <5 ha % 37,4 36,51 1,42 1,35 5,57 5,7 0,22 0,22 6,19 5,79 16,91 16,93 
EA 5 – 20 ha % 13,6 14,58 4,21 3,96 11,14 11,01 0,94 0,91 1,83 1,63 23,26 24,76 
EA 20 – 50 ha % 1,95 1,61 13,27 9,32 13,51 11,78 2,76 2,1 1,69 1,23 11,73 10,14 
EA >= 50 ha % 2 2,1 28,9 28,8 14,41 14,72 15,46 16,31 1,69 1,77 3,00 3,45 

Sursa: Zahiu, Letiţia, Toma, Elena, 2009; SAU (Suprafaţă agricolă utilizată); EA (Exploataţie agricolă). 
 
Utilizarea defectuoasă a terenului, creşterea numărului de exploataţii agricole de mici 

dimensiuni şi competiţia cu produsele europene de înaltă calitate reprezintă argumente pentru 
ca România să se orienteze către agricultura ecologică.  
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Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale demonstrează o atenţie deosebită 
domeniului agroalimentar ecologic. Astfel, anual se emit legi şi regulamente care 
reglementează acest sector cu scopul de a susţine producătorii locali pentru a adopta această 
strategie. Ministerul de resort defineşte agricultura ecologică ca având următoarele trăsături 
(http://www.madr.ro/pages/agricultura_ecologica/noutati-ae.pdf, accesat pe 27 martie 2011).  

– reguli stricte cu privire la utilizarea produselor chimice, antibioticelor, aditivilor şi 
a altor produse complementare care se utilizează în agricultură; 

– interzicerea utilizării organismelor modificate genetic, 
– rotaţia culturilor pentru utilizarea eficientă a resurselor exploataţiei agricole; 
– utilizarea îngrăşămintelor naturale; 
– utilizarea acelor specii de plante şi rase de animale care sunt rezistente şi adaptate 

condiţiilor locale; 
– creşterea liberă a animalelor şi utilizarea nutreţurilor ecologice obţinute special în 

exploataţie; 
– monitorizarea producţiei de către organisme acreditate pentru inspectare şi 

certificare în acest domeniu.  
–  

 
Sursa: Date prelucrate şi culese de la http://www.madr.ro/pages/agricultura_ecologica/noutati- 

ae.pdf, accesate pe 27 martie, 2011. 
Figura 1. Avantajele agriculturii ecologice 

 
Numărul de operatori înregistraţi pentru agricultura organică dintre 2006-2010, 

exceptând 2009. Dar acesta a fost un an dificil pentru întreaga economie, nu doar pentru 
agricultura organică. Cel mai mare număr de operatori înregistraţi, 4.322, a fost în anul 2010, 
datele fiind încă colectate de către minister. Acest lucru demonstrează că agricultorii români 
au descoperit oportunitatea de piaţă şi au recunoscut susţinerea financiară, de aceea, mulţi s-ar 
reorientat în această direcţie.  

Suprafaţa agricolă utilizată pentru agricultura ecologică a crescut constant, de 
asemenea, în anul 2010, fiind cu 8,5% mai mare decât în 2006. Acest rezultat este susţinut de 
ponderea mare a suprafeţei agricole ecologice în total suprafaţă agricolă.  

Datele colectate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale arată că în 
România activează:  

– 84 de producători de produse alimentare; 
– 33 comercianţi de produse organice; 
– 17 operatori în activităţile de import cu produse organice; 
– 22 operatori în activităţile de export cu produse organice.  
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O analiză comparativă asupra situaţiei României şi a altor cinci state europene a 
concluzionat că România deţine o importantă suprafaţă utilizată de către agricultura organică, 
comparabilă cu Polonia. Franţa şi Spania deţin o suprafaţă agricolă ecologică de doar două 
ori mai mare, chiar dacă suprafaţa agricolă totală este mult mai mare, iar tradiţia în domeniu 
ar putea fi un avantaj.  

Tabelul 4 
Indicatori ai domeniului agroalimentar şi mediu, 2007 

 

Ţara 

Suprafaţa 
agricolă 
utilizată  
(SAU)  
(1.000 

hectare) 

Suprafaţa 
ecologică 
cultivată 

(total 
convertită) 

(% SAU) 

Suprafaţa 
ecologică 

totală  
(% SAU) 

Suprafaţa 
irigată (% 

SAU) 

Indicele 
densităţii 

animalelor 
(efective) 

Suprafaţa 
ecologică 
cultivată 

Indice de 
coordonare cu 

baza România (%) 

România 137.53 0,5 1,0 4,5 0,4 6876,5 100 
Franţa  27.477 1,8 2,0 9,7 0,8 49458,6 719,24089 
Spania 24.893 2,6 3,2 14,7 0,6 64721,8 941,20265 
Olanda 1.914 2,3 2,4 23,9 3,4 4402,2 64,018032 
Ungaria 4.229 2,3 2,5 3,3 0,6 9726,7 141,44841 
Polonia 15.477 0,9 1,9 0,7 0,7 13929,3 202,5638 

Sursa: Date culese din Eurostat Statistical Yearbook 2010 şi prelucrate. 
 

În acelaşi timp, putem observa că Olanda deţine cel mai mare procentaj al suprafeţei 
irigabile dintre toate ţările, de 23,9%, urmată de Spania cu 14,7% suprafaţă irigată din totalul 
suprafeţei agricole.  

Spania conduce clasamentul în ceea ce priveşte ponderea întregii suprafeţe agricole 
pentru cultura ecologică în totalul suprafeţei agricole utilizate.  

După calcularea indicelui de coordonare care a avut în vedere România ca bază de 
calcul, situaţia devine mai elocventă. Spania deţine cea mai bună situaţie a utilizării suprafeţei 
ecologice, cu o suprafaţă de nouă ori mai mare decât România, apoi se situează Franţa, cu o 
suprafaţă de şapte ori mai mare decât a României, iar pe locul al treilea se situează Polonia.  

Acestea ar trebui să reprezinte obiectivele României.  
 

 

 
Sursa: Date culese din Eurostat Statistical Yearbook 2010 şi prelucrate. 

Figura 2. Suprafaţa cultivată ecologic – Indicele de coordonare cu bază România 
 
Analiza a demonstrat că România este pe un drum bun în ceea ce priveşte agricultura 

ecologică. Cele 21 de acţiuni prevăzute de Planul de Acţiune pentru Agricultură şi Alimentaţie 
Ecologică sunt prezente şi în legislaţia României. Potenţialul agricol al României este evident:  

– suprafeţe agricole întinse nu sunt cultivate; 
– suprafeţe agricole întinse nu sunt acoperite de substanţe chimice, deoarece 

producătorii agricoli nu au putere financiară; 
– existenţa fondurilor financiare pentru procesare alimentaţie şi industrie ecologică; 
– informaţiile referitoare la agricultura ecologică şi procesare alimentară sunt bine 

organizate şi sunt disponibile producătorilor interesaţi; 
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– piaţa agroalimentară este într-un proces de reorganizare şi rebranding, astfel încât 
există loc pentru produsele ecologice; 

– producătorii agricoli se educă şi formează profesional, astfel încât informaţii despre 
managementul şi marketingul exploataţiilor ecologice pot deveni interesante pentru 
a fi abordate ca instrumente creative şi inovative pentru a deveni competitivi; 

– nevoia de bunăstare socială şi siguranţă alimentară este stringentă şi există strategii 
pentru a o depăşi.  

În aceste condiţii, rezultatele economice ale agriculturii ar trebui să fie analizate.  
Producţia vegetală şi cea animală reprezintă principalele elemente constitutive ale 

rezultatelor agriculturii. Analiza are în vedere trei ani 1998, 2003 şi 2008. În toate ţările 
studiate, rezultatul producţiei vegetale, al producţiei animale şi, evident, al valorii adăugate 
brute din industria agroalimentară, au cunoscut relativ mici diminuări în 2003 faţă de 1998, cu 
excepţia României şi Spaniei. Valorile anului 2008 au crescut evident mult mai mult decât 
celelalte ale celorlalţi ani analizaţi. Interesant şi de criticat este faptul că România deţine un 
potenţial evident şi, totuşi, valoarea adăugată brută a acestui sector este atât de mică.    
 

Tabelul 5 
Rezultatele agriculturii în preţuri la producători (mil. euro), 2007 

 

Valoarea adăugată brută a 
industriei agroalimentare Producţia vegetală Producţia animală  

1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 
UE-27 132.898 131.305 141.207 150.700 157.453 195.658 123.116 123.850 148.914 
Bulgaria 1.802 1.532 1.767 1.315 1.629 2.437 658 1.019 1.347 
Franţa 24.947 21.672 24.584 31.342 29.623 36.380 21.959 21.514 24.574 
Germania 12.064 10.899 14.376 18.952 17.067 24.610 17.883 18.163 22.113 
Ungaria 1.970 1.727 2.737 2.241 2.652 4.566 2.041 2.224 2.453 
Polonia  5.084 4.036 6.740 6.295 5.646 10.034 5.627 5.500 9.910 
România 5.111 5.547 7.559 286 6.885 12.115 4.285 3.671 4.223 
Spania 19.760 23.449 20.427 18.670 24.136 24.279 10.828 12.678 14.280 

Sursa: Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-
10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF, accesat pe 9 martie 2011. 
 

Indicele veniturilor din agricultură reprezintă venitul real al factorilor din activitatea agricolă 
per o unitate de muncă anuală (Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, accesat pe 9 martie 
2011). Anul 2005 are valoarea iniţială. Se poate observa că valorile dintre 1998 şi 2008 ale acestui 
indicator sunt în creştere, ceea ce demonstrează o creştere a eficienţei economice a procesului 
agroalimentar. Acesta este cazul Bulgariei, Franţei, Germaniei şi Poloniei. România nu mai este la 
fel de eficientă şi a obţinut valori scăzute ale veniturilor obţinute din activitatea agricolă.   
 

Tabelul 6 
Indicele veniturilor din activitatea agroalimentară (2005=100) 

 

 1998 2003 2005 2006 2007 2008 
Bulgaria  - 86.4 100 96.0  98.5 127.0 
Franţa 117.8 106.8 100 110.4  122.2 109.4 
Germania 70.7 76.1 100 104.8  125.7 116.6 
Ungaria 92.8 63.0 100 111.7  120.0 142.4 
Polonia 69.3 58.5 100 110.4  135.1 111.3 
România 104.6 106.9 100 99.3  78.8 101.2 
Spania 106.4 123.1 100 95.6  100.5 98.0 

Sursa: Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-
10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF, accesat pe 9 martie 2011. 

 
În anul 2008, cele mai bune dintre rezultatele au fost obţinute de către Ungaria, în timp de 

Spania deţine ultima poziţie. Astfel, valorile au cunoscut diminuări între 2008 şi 2007 în cazul 
Franţei, Germaniei, Poloniei şi Spaniei. Valorile specifice acestui sector demonstrează 
incapabilitatea României de a obţine performanţă, deşi deţine atât de multe avantaje în acest sens.  
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O privire critică asupra agriculturii româneşti  
Pentru o mai bună evaluare a situaţiei am condus o analiză SWOT asupra situaţiei 

curente a agriculturii României. Elementele cheie reprezintă fundamente reale pentru 
agricultura naţională: poziţia geografică, resursele umane, economia şi infrastructura.  

 
Puncte forte Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

 Poziţia geografică   
Suprafaţa agricolă extinsă 
Multe râuri de interior 
Forme de relief variate   
 

Unele dintre suprafeţele 
riverane Dunării şi altor 
râuri sunt inundabile  

Implementarea strategiilor 
privind combaterea 
inundaţiilor  
Alocarea suplimentară de 
fonduri europene pentru 
dezvoltarea regională, 
inclusiv agricultură 
Agricultura ecologică  

Neimplementarea 
strategiilor privind 
combaterea inundaţiilor 
Politici precare de 
dezvoltare regională   

 Resursele umane   
Accesul populaţiei la sistemul 
de educaţie 
Existenţa unor şcoli şi 
universităţi care pot educa şi 
instrui în domeniul agriculturii  
Populaţia numeroasă în zona 
rurală care poate fi implicată 
în alte activităţi suport ale 
agriculturii  

Populaţia numeroasă 
implicată în agricultură 
care creşte dependenţa 
de rezultatele economice 
ale sectorului  
Migrarea populaţiei din 
rural către alte state 
membre ale UE 

Instruirea specialiştilor în 
domeniul ariculturii 
Posibilitatea accesării 
fondurilor europene pentru 
modernizare  

Incapacitatea 
economiei de a absrbi 
populaţia care se 
întoarce din UE 
Migrarea populaţiei 
tinere şi educate către 
alte state membre UE  
O populaţie în sădere 

 Economia   
Existenţa potenţialului agricol 
Produse agricole diverse care 
pot fi obţinute datorită 
condiţiilor locale  
 

Slaba performanţă 
economică a 
producătorilor 
agroalimentari 
Slaba infrastructură care 
determină costuri mari 
de transport 
Slaba dotare a agricultrii 
Dimensiunea redusă a 
exploataţiei agricole 
Activitatea diversificată a 
fiecărei exploataţii 
agricole 
Experienţă precară în 
iniţierea asocierilor 
Cunoştinţe puţine de 
managementul 
exploataţiei 
Slaba calitate a 
sistemului de irigaţie  

Dezvoltarea unor relaţii de 
afaceri transfrontaliere 
pentru accesarea unor noi 
pieţe 
Accesarea fondurilor 
europene pentru 
dezvoltare regională 
Accesarea fondurilor 
naţionale pentru dezvoltare 
rurală 
Stimularea utilizării 
tehnologiilor moderne de 
comunicaţie, dezvoltarea 
competenţelor IT  
Explorarea unor noi pieţe  

Bariera psihologică de 
a iniţia asocieri în 
aprovizionare, 
exploatare, desfacere 
şi nu numai  

 Infrastructură  
Existenţa unei infrastructuri de 
transport 
Accesul la Marea Neagră şi la 
Dunăre 
 

Calitatea slabă a 
drumurilor judeţene  
Absenţa autostrăzilor 
Insecuritatea 
transportului cauzată de 
starea precară a 
drumurilor 
  

Oportunitatea finanţării 
construirii autostrăzilor 
Transportul pe Dunăre 
Creşterea competiţiei între 
transportatori care va 
conduce la costuri reduse 
de transport 

Costuri mari de 
transport cauzate de 
deteriorarea viitoare a 
drumurilor 
Întârzierea modernizării 
drumurilor 
Închiderea unora dintre 
drumurile tradiţionale pe 
calea ferată  
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Producătorul agricol român pare a fi în interiroul unui cerc vicios care nu îi permite să 
performeze şi să devină mai competitiv. Politicile publice româneşti ar trebui să observe acest 
lucru şi să vizeze descoperirea unor nişe unde să poată inteveni.  

 
 

 
Sursa: Concept propriu. 

Figura 3. Cercul vicios al producătorului agricol român  
 
O sluţie inovativă. Model conceptual  
În conformitate cu Declaraţia de la Lisabona şi cu Strategia Europa 2020, producătorii 

agricoli ar trebui să obţină rezultate superioare şi să adopte un comportament competitiv.  
Pentru ca România să obţină rezultate superioare, autorităţile locale şi naţionale ar 

trebui să intervină imediat în acest sector: 
– să analizeze situaţia locală şi naţională şi să intervină cu susţinere de la bugetul 

naţional acolo unde este cazul; 
– să crească absorbţia fondurilor europene; 
– să susţină producţia bunurilor tradiţionale locale şi naţionale; 
– să stimuleze parteneriatele public-privat pentru a iniţia noi afaceri în acest domeniu; 
– să dezvolte cooperarea dintre exploataţiile agricole individuale pentru a adopta un 

comportament competitiv; 
– să creeze cadrul legal necesar pentru a stimula stabilirea forţei de muncă tinere şi 

educate în mediul rural; 
– să genereze transferul tehnologic dintre mediul de cercetare şi practicienii din 

agricultură.  
O politică integrată a autorităţilor din România şi un efort coerent al tuturor celor 

interesaţi ar conduce la obţinerea unor rezultate economice superioare în acest sector 
tradiţional românesc. Acesta ar trebui să conducă la creştere economică şi bunăstare socială.  

Această abordare ar putea determina o mai bună înţelegere şi management al 
obiectivelor Europa 2020, conform comportamentului european.  

Mai mult, pentru a putea obţine rezultate superioare în mediul rural şi în domeniul 
agriculturii, ţintim continuarea circumstanţelor prezente cu propunerea unui model conceptual 
al oraşului agroalimentar industrial care necesită cooperarea tuturor celor interesaţi într-o 
conexiune imediată şi directă cu intenţia de a creşte performanţa economică.  
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Viziunea asupra oraşului industrial agroalimentar este aceea de a concentra într-un 
centru urban modern înfiinţat cu acest scop toţi actorii de pe filiera unui produs agroalimentar 
pentru obţinerea unei performanţe economice suplimentare de către aceştia. Crearea oraşului 
industrial agroalimentar modern presupune integrarea pe verticală a producătorilor şi 
comercianţilor aflaţi pe filiera unui produs agroalimentar şi, implicit, apropierea lor fizică şi 
economică. În acest fel, se porneşte de la premisa eficientizării activităţii de procesare 
agroalimentară, oraşul putând beneficia de infrastructura de transport, de utilităţi, de linii 
tehnologice moderne şi de forţă de muncă disponibilă care poate fi calificată.  

Evident, acest model implică costuri mari. Este necesar să se elaboreze o metodologie 
de creare şi funcţionare a oraşului, din perspectivă economică, şi se va cuantifica impactul 
asupra economiei rurale şi pertinenţa realizării acestuia prin elaborarea, calculul şi analiza 
unor indicatori specifici. 

Principalul obiectiv este să creezi un oraş ca răspuns atât la economia rurală, cât şi la 
cerinţele industriei agroalimentare româneşti. Pentru a atinge acest lucru, obiective sigure sunt 
ţintite: 

– să se elaboreze o metodologie pentru crearea şi funcţionarea oraşului agroalimentar 
industrial; 

– să se creeze un sistem de indicatori capabili să cuantifice impactul funcţionării 
acestui oraş asupra economiei rurale şi a altor sectoare economice şi a altor sectoare 
economice, activităţii sociale şi a calităţii vieţii; 

– să se cuantifice şi să se analizeze modificările indicatorilor creaţi; 
– să fie în contact permanent cu autorităţile locale, policy makers şi deţinătorii de 

interese.  
Metodologia creării şi funcţionării oraşului agroalimentar industrial ar trebui să 

implice următoarele activităţi sau paşi:  
 
 

 
Sursa: Concept propriu.  

Figura 4. Metodologia organizării oraşului agroalimentar industrial în economia rurală  
 
Modelul conceptual al acestui oraş este construit dintr-o perspectivă modernă, un 

sistem de indicatori originali specifici trebuind să fie construit pentru cuantificarea ecartului 
specific/efectelor posibile funcţionării modelului, precum: indicatori de rezultat (reducerea 
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timpului cu aprovizionarea), de realizări (producţia alimentară obţinută), indicatori de pertinenţă 
(numărul de locuri de muncă nou create, numărul de familii beneficiare de condiţii de viaţă 
urbane), de eficacitate (valoarea producţiei obţinute faţă de cea propusă), de performanţă 
(creşterea PIB/locuitor şi a VAB), de calitatea vieţii (numărul de grădiniţe înfiinţate). 
 

Concluzii 
Analiza demonstrează încă o dată performanţa economică scăzută a agriculturii 

româneşti, în timp ce alte ţări membre îşi îmbunătăţesc rezultatele cu fiecare an. Este evident 
că ruralitatea românească se confruntă cu foarte multe provocări:  

– o infrastructură precară de drumuri, cale ferată, servire publică, apă şi canalizare, de 
comunicaţii; 

– o slabă manifestare a spiritului antreprenorial care determină o rată mare a 
şomajului şi o ofertă fragilă de locuri de muncă; 

– un acces dezechilibrat în timp şi spaţiu la fondurile de preaderare şi, în prezent, la 
cele structural care determină diferenţe sociale şi economice; 

– un sector mare a exploataţiilor agricole de subzistenţă şi semisubzistenţă; 
– o slabă dotare cu echipamente modern a exploataţiilor agricole; 
– o pondere ridicată a autoconsumului în cadrul exploataţiilor agricole individuale; 
– o diferenţă mare numeric şi valorică între exploataţiile agricole comerciale şi ce 

individuale.   
Prin intermediul obiectivelor, modelul îţi demonstrează originalitatea şi inovativitate. 
Modelul poate constitui un exemplu de multiplicat pentru alte domenii şi ţări şi asigură 

un grad înalt de transfer către sectorul public şi privat, prin diseminarea rezultatelor obţinute. 
Prin implementarea lui, ruralul românesc va dobândi o nouă identitate. 
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