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1. Problematica sărăciei  
la nivelul Uniunii Europene 

 

Sărăcia este un fenomen prezent şi în ţările membre ale Uniunii Europe-
ne, chiar dacă standardul general de trai este înalt şi foarte înalt în raport cu 
cel înregistrat în ţările aflate în zonele sărace ale lumii, precum şi cu cei înre-
gistrat în România. Problematica sărăciei a reintrat în preocupările de ordin 
social ale ţărilor vest-europene încă de la sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor 
70. Acestea s-au amplificat în ultimul deceniu, au depăşit sfera de interes a 
statelor şi reprezintă în prezent unul din principalele domenii ale acţiunii sociale 
ia nivelul Uniunii Europene. 

Combaterea sărăciei constituie unul dintre obiectivele politicii sociale 
promovate de statele membre ale Uniunii Europene. Elaborarea politicilor de 
combatere a sărăciei, stabilirea obiectivelor concrete, a direcţiilor de acţiune, 
alegerea instrumentelor şi înfăptuirea politicilor de combatere a sărăciei repre-
zintă prerogative ale statelor. Politica socială, în general, constituie unul din 
domeniile aflate prin excelenţă în competenţa statelor membre. 

Implicarea Comunităţii Europene a fost limitată, având în vedere compe-
tenţele şi instrumentele aflate la dispoziţia sa. Aceasta a constat, în principal, 
în promovarea unor acţiuni orientate spre încurajarea şi susţinerea preocupări-
lor privind sărăcia şi excluderea socială sau spre mobilizarea tuturor actorilor 
relevanţi pentru lupta împotriva excluderii sociale

1
, precum şi în elaborarea 

unor recomandări privind asigurarea unui nivel minim de resurse pentru toţi 
cetăţenii. 

Una dintre formele de acţiune comunitară în acest domeniu o reprezintă 
aplicarea unor programe antisărăcie pe termen mediu: 1975-1980, 1985-1989, 
1989-1994 şi 1994-1999. Programele au avut drept principal scop realizarea 
schimbului de experienţă practică în domeniu, cuprinzând şi realizarea unor 
proiecte de cercetare menite să conştientizeze societatea în legătură cu proce-
sele şi situaţiile de excludere socială şi să evalueze politicile promovate în do-
meniu

2
. 

                                                        
1
 European Commission, Toward a Europe of Solidarity: Intensifying the Fight against Social 
Exclusion, Fostering Integration, Communication from the Commission, Brussels, 1992; 
European Commission, Proposal for a Decision of the European Pariiament and of the 
Council estabiishing a programme of Community action to encourage cooperation 
between member States to combat social exclusion. COM (2000). 368 fina!. Brussels, 
2000. 

2
 European Commission, Fina! Report on the First Programme of Pilot Schemes and Studies 
to Combat Poverty, COM (81), 769 (final), Brussels, 1981: European Commission, On 
Specific Community Action to Combat Poverty, Council Decision of 19 December 1984, 
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Recomandarea nr. 92/441 privind criteriile comune referitoare ta resurse 
suficiente şi asistenţa socială în sistemele de protecţie socială

1
, adoptată de 

Consiliu la 24 iunie 1992, constituie un alt instrument de susţinere a eforturilor 
făcute de statele membre pentru combaterea sărăciei şi a excluderii sociale. 
Recomandarea stabileşte principiile şi condiţiile de garantare a unui nivel mi-
nim ai resurselor astfel încât să fie asigurată respectarea demnităţii umane, 
garantare inclusă între obiectivele comune prevăzute în Recomandarea nr. 
92/442 privind convergenţa obiectivelor şi politicilor de protecţie socială

2
. Am-

bele recomandări se bazează pe prevederile din Programul de acţiune socială 
elaborat de Comisia Europeană în vederea implementării Cartei comunitare 
privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor (1989). 

Introducerea în Tratatul de la Amsterdam a capitolului privind politica so-
cială. Între obiectivele căreia este prevăzută şi combaterea excluderii sociale, a 
extins sfera acţiunii comunitare în domeniul sărăciei, amplificând responsabili-
tatea organismelor europene faţă de combaterea sărăciei. Conform art. 136 al 
Tratatului "comunitatea şi statele membre .... trebuie să aibă ca obiective pro-
movarea ocupării, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, astfel încât să 
fie posibilă armonizarea acestora în condiţiile menţinerii îmbunătăţirilor realiza-
te, protecţie socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane în 
scopul susţinerii unui nivel înalt al ocupării şi combaterea excluderii"3. Tratatul 
de la Nisa include combaterea excluderii sociale între domeniile în care comu-
nitatea trebuie să susţină şi să completeze activităţile statelor membre în do-
meniul social (art. 137, alin. 1, lit. j), prevăzând că 'în acest scop. Consiliul 
poate adopta măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre 
prin iniţiative orientate spre îmbunătăţirea cunoştinţelor, schimbul de informaţii 
şi bună practică, promovarea unor abordări şi metode de evaluare inovatoare, 
excluzând orice armonizare a legilor şi reglementărilor statelor membre" (art. 
137, alin. 2, lit. a)4. 

                                                                                                                                             
85/8/EEC. Official Journal of the EEC, 2/24/1985; European Commission, Final Report on 
Second European Poverty Programme 1985-1989, Brussels, 1991; European 
Commission, Community programme for the social and economic integration of the least-
privileged groups (1989-1994); European Commission, Medium-term action programme to 
combat exclusion and promote solidarity: a new programme to support and stimulate 
innovation (1994-1999). 

1
  Recommendation no. 92/441/EEC of 24 June 1992 on common criteria concerning 
suffrcient resources and social assistance in social protection systems, J.O. L 245 of 26-
08-92. 

2
  Recommendation no. 92/441/EEC of 27 July 1992 on the Convergence of Social 
Prolection Objectives and Policies, J.O. L 245 of 26-08-92. 

3
  Consolidated version of the Treaty establishing the European Community, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1997. 

4
  Treaty of Nice amending the Treaty on the European Union, the treaties establishing the 
European Communities and certain related acts. Official Journat of the European 
Communities, C 80/1, 10.3.2001. 
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Summit-ul de la Lisabona din martie 2000, care a subliniat rolul politicii 
sociale în dezvoltarea UE, a decis intensificarea cooperării europene în politici-
le de promovare a incluziunii sociale (implicit în combaterea sărăciei şi exclu-
derii sociale), având în vedere "necesitatea de a acţiona pentru realizarea unui 
impact decisiv pentru eradicarea sărăciei până la orizontul 2010"

1
. S-a conve-

nit, de asemenea, ca politicile de combatere a excluderii sociale promovate de 
statele membre să se bazeze pe metoda deschisă de coordonare, care presu-
pune stabilirea unor obiective comune, elaborarea unor planuri naţionale de 
acţiune pentru promovarea includerii sociale şi a unui program al Comisiei Eu-
ropene de încurajare a cooperării în acest domeniu, stabilirea unui sistem de 
indicatori comuni şi evaluarea comparativă a rezultatelor. Presupunând respec-
tarea suveranităţii statelor în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea politicii 
sociale, această metodă înseamnă un proces organizat de elaborare, evaluare, 
comparare şi ajustare a politicilor sociale ale statelor membre, bazat pe învăţa-
re reciprocă. Metoda este menită să ajute statele să-şi elaboreze propriile poli-
tici de combatere a sărăciei. În aşa fel încât acestea să reflecte condiţiile 
specifice fiecărei ţări, să-şi împărtăşească experienţa şi să îşi evalueze rezulta-
tele în mod transparent şi comparabil. 

Consiliul de la Nisa, din decembrie 2000, a stabilit obiectivele comune 
ale combaterii sărăciei şi excluderii sociale şi a solicitat statelor membre să 
elaboreze, în prima jumătate a anului 2001, Planurile naţionale de promovare a 
incluziunii sociale. Acestea cuprind programele de combatere a sărăciei şi ex-
cludere socială pe următorii doi ani, cu evidenţierea politicilor şi instrumentelor 
aflate în curs de aplicare, în special a "celei mai bune practici", adică a acelora 
care au dat rezultate foarte bune. Planurile au fost prezentate Comisiei Euro-
pene în iunie 2001. fiind supuse unei prime evaluări. Într-un raport comun al 
Comisiei, Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic şi Social 
şi Comitetului Regiunilor. În cursul anului 2001, s-a convenit şi asupra setului 
de indicatori care va sta la baza monitorizării armonizate a rezultatelor progra-
melor şi politicilor naţionale, iar din anul 2002 va fi lansat şi Planul comunitar 
de acţiune pentru promovarea colaborării în domeniul combaterii sărăciei şi 
excluderii sociale. 

                                                        
1
 Draft Joint Report on Social Inclusion. Communication from the Commission to the Coun-

cil, the European Parliament. the Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, 2001. 



 

2. Metode de măsurare a sărăciei  
şi a excluderii sociale 

 

La nivelul Uniunii Europene, preocupările privind sărăcia şi excluderea 
socială vizează şi armonizarea instrumentelor de evaluare. 

2.1. Metode aplicate în evaluările naţionale 

Statele membre au propriile evaluări privind sărăcia, realizate de organis-
mele oficiale de statistică sau de echipe de experţi din mediul academic. Princi-
pala metodă de evaluare este metoda relativă, care se bazează pe utilizarea 
unui prag al sărăciei calculat la nivelul a 50% (sau 60%) din media sau mediana 
distribuţiei gospodăriilor după nivelul veniturilor sau al cheltuielilor de consum. 
Veniturile sau cheltuielile de consum sunt ajustate cu ajutorul unor scale de 
echivalenţă cunoscute şi larg utilizate în lucrări de comparaţii internaţionale, cum 
sunt scala Oxford (denumită şi scala OCDE)

1
 şi scala OCDE modificată

2
, sau a 

unor scale de echivalenţă proprii, adaptate specificului naţional
3
. 

În unele ţări (Anglia, Germania, Italia) se utilizează şi metoda absolută, 

care presupune utilizarea unui prag absolut determinat pe baza evaluării nevoi-
lor de bază ale gospodăriilor cu ajutorul bugetelor minime de consum. 

O altă metodă de evaluare a sărăciei, aplicată complementar în unele 
ţări, este metoda subiectivă, dezvoltată pe baza cercetărilor realizate la Uni-
versitatea Erasmus din Rotterdam, care presupune stabilirea stării de sărăcie 
direct pe baza aprecierii gospodăriilor sau în funcţie de un prag stabilit pe baza 
aprecierii gospodăriilor privind necesarul minim de resurse. 
                                                        
1
 Conform scalei Oxford, primului adult din gospodărie i se atribuie coeficientul de echivalen-
ţa 1: celorlalţi adulţi, 0,7; iar copiilor între 0-14 ani. 0.5. considerându-se, astfel, că o gos-
podărie formată din doi adulţi trebuie să cheltuiască de 1,7 ori mai mult decât o persoană 
singură pentru asigurarea aceluiaşi nivel de bunăstare, iar o gospodărie formată din doi 
adulţi şi doi copii de 2,7 ori mai mult decât o persoană singură. 

2
 Scala OCDE modificată atribuie primului adult coeficientul 1, următorilor adulţi 0,5 şi copii-
lor 0,3; astfel, coeficientul de echivalenţă aferent unei gospodării formate din doi adulţi şi 
doi copii este 2.1. 

3
 De exemplu, în Anglia se utilizează scala McCIements, care atribuie următorii coeficienţi: 
0.61 capului gospodăriei, 0,39 soţiei acestuia. 0,46 altui adult secundar, 0,42 celui de-al 
treilea adult, 0,36 următorilor adulţi, 0.09 copiilor de 0-1 ani, 0,18 copiilor de 2-4 ani, 0,21 
copiilor de 5-7 ani, 0.23 copiilor de 7-10 ani, 0,25 copiilor de 11-12 ani, 0,27 copiilor de 13-
15 ani şi 0,36 copiilor de 16 ani şi peste. Scala utilizată în Italia cuprinde coeficienţi de 
echivalenţă diferenţiaţi in funcţie de numărul persoanelor din gospodărie: 1,00 pentru o 
persoană, 1,67 pentru două persoane, 2.23 pentru trei persoane. 2,72 pentru patru per-
soane. 3,18 pentru cinci persoane, 3,60 pentru şase persoane. 4.01 pentru şapte persoa-
ne etc. 
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În Olanda, evaluarea sărăciei are la bază un prag constant, stabilit în 
1990 la nivelul de 16 mii de guldeni anual pe adult echivalent şi indexat anual 
în raport cu evoluţia preţurilor, şi o scală de echivalenţă oficială proprie

1
. 

Informaţiile statistice utilizate pentru măsurarea sărăciei provin în princi-
pal din anchetele naţionale privind bugetele de familie. 

Alături de aceste metode, care presupun evaluarea unidimensională a 
sărăciei sub aspect monetar, se utilizează şi metode de evaluare multidimen-
sională. Acestea au în vedere şi aspecte nemonetare ale condiţiilor de viaţă, 
privaţiuni care ţin de condiţiile de locuit (absenţa unor elemente de confort al 
locuinţei sau probleme legate de calitatea locuinţei şi a mediului de locuit), de 
dotarea cu bunuri durabile (absenţa unor bunuri strict necesare), de posibilita-
tea satisfacerii unor nevoi de bază etc.; de asemenea, aprecieri subiective pr i-
vind condiţiile de viaţă şi capacitatea de acoperire a cheltuielilor impuse de 
satisfacerea nevoilor de bază cu resursele de care dispun gospodăriile. 

Evaluarea multidimensională se realizează fie prin analiza unui sistem 
de indicatori referitori la aspectele esenţiale ale sărăciei şi ale excluderii socia-
le, fie prin calculul unor indicatori sintetici agregaţi. Se utilizează mai multe mo-
dalităţi de sintetizare a diferitelor aspecte ale sărăciei. Una dintre ele 
presupune numărarea privaţiunilor pe care le cumulează fiecare gospodărie, 
fiind considerate sărace acele gospodării care cumulează mai multe privaţiuni 
decât un număr prestabilit, considerat prag al sărăciei multidimensionale

2
. Con-

form unei alte metode, se calculează rata sărăciei multidimensionale prin ra-
portarea numărului de gospodării care cumulează două sau trei simptome ale 
sărăciei – monetar, condiţii de viaţă şi subiectiv – la numărul total al gospodării-
lor

3
. O a treia metodă – metoda TFR (Totaily Fuzzy and Relative)

4
 – a fost dez-

voltată pe baza teoriei mulţimilor vagi (fuzzy) şi constă în calculul unor 
indicatori sintetici, care măsoară gradul de apartenenţă a unei gospodării sau a 
unei categorii de gospodării la mulţimea săracilor. 

2.2. Metoda Eurostat 

Evaluarea comparativă a sărăciei în statele membre ale UE intră în sar-
cina Oficiului de Statistică a! Comunităţilor Europene (Eurostat), mandatul 

                                                        
1
 Coeficienţii scalei sunt stabiliţi în funcţie de numărul persoanelor adulte şi al copiilor. 

2
 Townsend P., Poverty in the United Kingdom, Allen Lane, Harmondsworth, 1979; Nolan B., 
Whelan C.T., Resources, Deprivation, and Poverty, Clarendon Press, Oxford, 1996. 

3
 Lollivier S., Verger D., Pauvrete d'existence, monetaire ou subjective sont distinctes, Eco-
nomie et statistique, 308, 309, 310, 1997. 

4
 Lemmi A., Pannuzzi B., Mazzolli B., Cheli B., Betti G.. Multidimensional and Relative 
Poverty Estimates: the Case of Italy in the First Half of the Nineties, Conference: Poverty 
Measures, Employment and Social Security in Transition Economies, Univefsity of York, 
31 July -2 August 1997. 
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acestuia din partea Consiliului European fiind acela de "a produce cu regulari-
tate informaţii relevante şi comparabile privind sărăcia". 

Eurostat realizează lucrări de statistică a sărăciei încă de la începutul anilor 
'80. Cercetările privind sărăcia în statele membre, realizate sub egida Eurostat

1
, 

sunt legate de necesitatea de a evalua rezultatele programelor antisărăcie promo-
vate de ţările membre şi de Comisia Europeană. 

În studiile Eurostat, care cuprind şi importante dezvoltări în plan metodolo-
gic, a fost aplicată metoda relativă de evaluare a sărăciei, bazată pe utilizarea chel-
tuielilor de consum ale gospodăriilor şi a unui prag al sărăciei stabilit la nivelul a 
50% din media distribuţiei gospodăriilor după nivelul cheltuielilor de consum, ajus-
tate iniţial cu ajutorul scalei Oxford (OCDE) şi ulterior cu ajutorul scalei OCDE mo-
dificată. 

Studiile de statistică a sărăciei au primit un nou impuls şi importanţă în 
urma includerii obiectivului combaterii sărăciei în Tratatul de la Amsterdam, 
fiind orientate în direcţia armonizării metodelor de măsurare a sărăciei şi a ex-
cluderii sociale. În acest scop, au fost constituite grupuri de experţi

2
, care în 

1998 au trasat cadrul activităţii Eurostat în domeniul statisticii sărăciei şi au 
elaborat recomandări privind metoda de evaluare a veniturilor, a sărăciei şi ex-
cluderii sociale, precum şi cu privire la realizarea rapoartelor despre sărăcie

3
. 

Primul raport privind Sărăcia şi excluderea socială in statele membre ale Uniu-
nii Europene

4
, care reprezintă şi ultima evaluare comparativă complexă a sără-

ciei, a fost realizat pe baza acestor recomandări. Studiile de evaluare şi analiză 
a sărăciei la nivel european, ca şi cele referitoare la metodele de măsurare, 
sunt contractate de Eurostat cu echipe de cercetare din mediul academic sau 
constituite în cadrul organismelor de statistică ale unora dintre ţările membre 
ale Uniunii Europene. 

Conform recomandărilor. Eurostat măsoară sărăcia sub aspect monetar, 
definită din perspectiva insuficienţei veniturilor (income poverty), şi excluderea 
socială, definită multidimensional, din perspectiva resurselor financiare, a pr i-
vaţiunilor de ordin material cu care se confruntă gospodăriile şi a insatisfacţiei 
privind activitatea. 

                                                        
1
 Eurostat, Poverty in Figures: Europe in the early 1980s, Theme 3, Serie C, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1990; Hagenaars A.J.M.. 
de Vos K., Zaidi M.A., Poverty Statistics in the late 1980s: Research based on micro-data. 
Eurostat. Theme 3, Serie C, Office for Official Publications of the European Communilies, 
Luxembourg, 1994. 

2
 High Level Think Tank on Poverty Statistics, Task Force on Social Exclusion and Poverty 
Statistics, Canberra Group on Income Statistics. 

3
 Eurostat Task Force, Statistics on Poverty and Social Exclusion, 1998. 

4
 Eurostat. Income Poverty and Social Exclusion in Member States of the European Union, 
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2000. 
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Metoda relativă a rămas, în continuare, principala metodă utilizată de 
Eurostat pentru măsurarea sărăciei sub aspect monetar

1
. Elementele de bază 

ale metodei sunt: 
•  utilizarea veniturilor disponibile, ca indicator pe baza căruia se compa-

ră nivelul de trai al gospodăriilor; 
•  ajustarea veniturilor disponibile ale gospodăriilor pe baza scalei de 

echivalenţă OCDE modificată; 

•  stabilirea unui prag al sărăciei la nivelul a 60% din mediana distribuţiei 
populaţiei după nivelul veniturilor disponibile pe adult echivalent; 

•  calculul ratei sărăciei, a deficitului mediu şi a ratei sărăciei persistente, 
ca principali indicatori ai sărăciei

2
. 

Evaluarea excluderii sociale se bazează pe calculul unor rate specifice, 
reprezentând ponderea: 

•  persoanelor care trăiesc în gospodării care întâmpină dificultăţi finan-
ciare *fac faţă nevoilor cu mare dificultate, întârzie cu plata utilităţilor); 

•  persoanelor care trăiesc în gospodării care nu îşi permit satisfacerea 
unor nevoi de bază {să consume carne sau peşte cel puţin o dată la 
două zile, să îşi cumpere haine noi, să petreacă cel puţin o săptămânii 
de concediu departe de casă); 

•  persoanelor care au probleme legate de confortul locuinţei (lipsa băii 
sau a duşului, igrasie, insuficienţa spaţiului); 

•  persoanelor care nu dispun de bunuri durabile necesare (autoturism, 
telefon, televizor color) datorită faptului că gospodăria nu dispune de 
resursele necesare; 

•  persoanelor (de peste 16 ani) care au probleme de sănătate (stare a 
sănătăţii proastă sau foarte proastă, probleme de sănătate de lungă 
durată care afectează sever activitatea zilnică); 

•  persoanelor (de peste 16 ani) private de contacte sociale (persoane 
care se întâlnesc cu prietenii sau cu rudele mai rar decât o dată pe lu-
nă sau deloc); 

                                                        
1
 Există în prezent, la nivelul Eurostat, si preocupări legate de fundamentarea unei metode 
absolute de evaluare a sărăciei, cercetarea fiind realizată de o echipă coordonată de J. 
Bradshaw (Bradshaw J., Finch N., Bradshaw Report. Conclusions et recommandations şi 
Eurostat's reaction to the Bradshaw report, Eurostat – Groupe de travail "Statistiques sur le 
revenu, la pauvrete, et l'exclusion sociale", DOC. E2/SEP/20/2001 şi DOC. E2/SEP/21/2001, 
Luxembourg, 2001. 

2
 Rata sărăciei reprezintă ponderea în totalul populaţiei a persoanelor din gospodăriile ale 
căror venituri disponibile sunt mai mici decât pragul sărăciei. Rata sărăciei persistente se 
referă la persoanele din gospodăriile ale căror venituri se află sub pragul sărăciei timp de 
trei ani consecutivi, Deficitul mediu (poverty gap) este distanţa medie dintre venitul gospo-
dăriilor şi pragul sărăciei, cantitatea medie de resurse necesare pentru a completa venitu-
rile gospodăriilor, astfel încât toate să depăşească pragul sărăciei. 
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• persoanelor (de peste 16 ani) lipsite de satisfacţia legată de muncă sau 
de activitatea de bază. 

Se calculează, de asemenea, ponderea persoanelor care cumulează 
dezavantaje multiple în mai multe domenii. 

Informaţia statistică necesară evaluării sărăciei şi excluderii sociale are 
drept sursă Panelul de Gospodării al Comunităţilor Europene (ECHP). Acesta 
reprezintă o cercetare selectivă de tip longitudinal privind veniturile, situaţia fi-
nanciară, situaţia pe piaţa muncii, sănătatea, educaţia, condiţiile de locuit etc., 
realizată în toate ţările UE. Eşantionul, reprezentativ la nivel naţional şi la nive-
lul UE, este menţinut în cercetare mai mulţi ani. Cercetarea se realizează anu-
al. A început în anul 1994, fiind iniţial proiectată pentru o perioadă de trei ani 
(1994-1996) cu un eşantion format din 61000 de gospodării şi 127000 de per-
soane de 16 ani şi peste şi ulterior prelungită pentru încă două perioade de câ-
te trei ani (1997-1999 şi 2000-2002)

1
. 

2.3. Sistemul de indicatori ai incluziunii sociale 

Intensificarea colaborării între ţările membre ale Uniunii Europene, în ve-

derea realizării obiectivului de combatere a excluderii sociale, a adus în prim-

planul preocupărilor organismelor europene necesitatea elaborării unui sistem 

de indicatori ai incluziunii sociale. 

Instrument de bază al "metodei deschise de coordonare" promovate în 

acest domeniu, sistemul cuprinde indicatori, clar definiţi şi cu o metodologie 

comună de calcul, asupra cărora au convenit toate statele membre. Aceştia 

sunt meniţi să faciliteze fundamentarea politicilor de combatere a sărăciei şi 

excluderii sociale, conform obiectivelor comune stabilite la nivelul Uniunii Euro-

pene, precum şi monitorizarea rezultatelor obţinute de statele membre prin aplica-

rea acestor politici. Sistemul armonizat de indicatori ai incluziunii sociale este 

considerat o componentă de bază a limbajului comun necesar evaluării comparati-

ve a rezultatelor sociale, un instrument valoros deopotrivă pentru instituţiile euro-

pene, pentru guvernele statelor membre, pentru partenerii sociali şi pentru 

organizaţiile non-guvernamentale din spaţiul european. 
Sistemul de indicatori ai incluziunii sociale cuprinde indicatori ai sărăciei şi 

excluderii sociale, indicatori de rezultat al căror nivel scăzut (sau a căror diminuare) 

                                                        
1
 Prelucrarea rezultatelor anchetei este însă deosebit de greoaie, iar datele devin disponibile 
cu mare întârziere, astfel încât analiza efectuată în anul 2000 a putut utiliza numai rezulta-
tele primelor trei valuri (1994, 1995 şi 1996). De altfel, însăşi realizarea unei anchete panel 
la nivel european este extrem de dificilă şi costisitoare, astfel încât nu se mai are în vedere 
continuarea cercetării, accentul punându-se pe armonizarea statisticilor naţionale privind 
veniturile şi condiţiile de viaţă. 
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poate semnaliza un aspect sau altul al incluziunii sociale. Sistemul este construit 
pe trei nivele

1
. 

Primul nivel este format dintr-un număr restrâns de indicatori (7) de ma-
ximă relevanţă: 

1. rata sărăciei la pragul de 50% şi 60% din mediana venitului disponibil 
ajustat cu scala de echivalenţă OCDE modificată, indicator care măsoară riscul 
de sărăcie sub aspect financiar (risk of financial poverty); 

2. inegalitatea veniturilor, măsurată prin raportul dintre veniturile persoa-
nelor cuprinse în quintila superioară a distribuţiei după nivelul veniturilor şi ve-
niturile celor din quintila inferioară (S80/S20); 

3. proporţia persoanelor în vârstă de 18-24 de ani, care au numai educa-
ţie de nivel secundar şi care nu urmează o şcoală sau o formă de pregătire, 
care să le asigure o calificare cel puţin echivalentă; 

4. rata şomajului de lungă durată, conform definiţiei BIM; 
5. ponderea populaţiei care trăieşte în gospodării fără persoane ocupate 

(jobless households); 
6. proporţia persoanelor care decedează înainte de împlinirea vârstei de 

65 de ani sau raportul dintre numărul persoanelor din prima şi ultima quintila, 
care se clasifică în rândul celor cu o stare de sănătate proastă şi foarte proas-
tă, conform definiţiei OMS; 

7. ponderea persoanelor care trăiesc în gospodării lipsite de anumite do-
tări ale locuinţei sau care au anumite probleme legate de locuinţă. 

Cei 14 indicatori propuşi pentru cel de-al doilea nivel sunt meniţi să sus-
ţină indicatorii din primul nivel şi să evidenţieze alte dimensiuni ale fenomenu-
lui. Aceştia sunt: 

1. rata sărăciei la pragurile de 40% şi 70% din mediană şi rata calculată 
la pragul de 60% din mediana fixată în termeni reali la o anumită dată; 

2. valoarea pragului de 60% din mediană, calculat în PPS {purchasing 
power standard) pentru una şi pentru patru persoane; 

3. ponderea persoanelor din gospodăriile aflate persistent (trei ani con-
secutiv) la riscul de sărăcie sub aspect financiar; 

4. deficitul mediu şi median pe adult echivalent, la pragul de 60% din 
mediană; 

5. inegalitatea veniturilor măsurată prin raportul dintre decilele extreme şi 
prin coeficientul Gini; 

6. ponderea populaţiei de 18-59 (64) de ani. care are numai educaţie se-
cundară sau inferioară acesteia; 

                                                        
1
 Atkinson A., Cantillon B., Marlier E., Noian B., Indicators for Sociat Inclusion in the Euro-
pean Union. Raport prezentat la Conferinţa "Indicators for Social Inclusion: Making Com-
mon EU Objectives Work", Antwerp. 14-15 septembrie 2001. 
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7. ponderea lucrătorilor descurajaţi şi a populaţiei neocupate în totalul 
populaţiei în vârstă de 18-59 (64) de ani, exclusiv cei cuprinşi în sistemul de 
educaţie; 

8. ponderea populaţiei care trăieşte în gospodării fără persoane ocupate, 
care dispun de venituri inferioare pragului de 60% din mediană", 

9. ponderea persoanelor ocupate care fac parte din gospodării sărace în 
raport cu pragul de 60% din mediană; 

10. ponderea persoanelor ocupate plătite !a nivel scăzut; 
11. ponderea persoanelor care nu pot obţine tratament medical din cau-

ze financiare sau datorită listelor de aşteptare: 
12. ponderea populaţiei care trăieşte în locuinţe supraaglomerate; 

13. ponderea persoanelor din gospodării care înregistrează întârzieri la 
plata chiriei sau ipotecii; 

14. ponderea persoanelor din gospodării care nu pot obţine o anumită 
sumă în caz de urgenţă. 

Nivelul al treilea este rezervat unor indicatori utilizaţi de fiecare ţară, în 
scopul reflectării specificului naţional sau pentru a facilita interpretarea celor 
din primul şi al doilea nivel. 



 

3. Dimensiuni ale sărăciei 

 

În virtutea concepţiei potrivit căreia sărăcia este un fenomen specific fie-
cărei societăţi, evaluarea proporţiilor sărăciei se face în raport cu praguri naţio-
nale, determinate la nivelul de 60% din mediana distribuţiei populaţiei din 
fiecare ţară în funcţie de nivelul veniturilor ce revin în medie pe adult echivalent 
în fiecare gospodărie. Şi, întrucât nivelul median al veniturilor prezintă diferenţe 
mari de la o ţară la alta, pragul calculat pentru anul 1996 variază între 3,8 mii 
unităţi PPS anual în Portugalia şi 11,4 mii unităţi PPS în Luxemburg, conform 
evaluării realizate de Eurostat pe baza datelor panelului de gospodării al co-
munităţilor europene (ECHP) din anul 1996 (tabelul nr. 1)

1
. 

 

Tabelul nr. 1  
Principalii indicatori ai sărăciei în Uniunea Europeană, 1996 

 

 

Pragul 
naţional 

al, 
sărăciei 

mii PPS
a)
 

Numărul 
persoanelor 

sărace, milioane 

Rata sărăciei
c)

, 
% 

Rata 
sărăciei 
persis- 
tente

d)
 

la pragul 
naţional, 

% 

Deficitul 
mediu 

relativ
e)

 
la pragul 
naţional, 

% 

la pragul 
naţional 

la pragul 
UE

b)
 

la pragul 
naţional 

la pragul 
UE 

Austria 
Belgia 
Danemarca 
Franţa 
Germania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburg 
Olanda 

7,7  
7,6  
7,9  
7,2  
7,7  
4,3  
5,3  
5,2  

11,4  
6,9  

1,0  
1,7 
0,6  
9,1 

13,1  
2.1  
0,6 

10,5  
0,0  
1.8  

0,4  
0,9  
0,3  
5,3  
7.8  
4,0  
0,9  

14,3  
0,0  
1.2  

13  
17 
12  
16  
16  
21  
18  
19  
12  
12  

5 
9 
5 
9 

10 
39 
26 
25 
2 
8 

... 
7  
3  
6  
7 

10  
8  
8  
5  
3 

27 
29  
27  
26  
34  
35  
24  
36  
23  
34  

                                                        
1
 Raportul Eurostat privind sărăcia şi excluderea socială in Uniunea Europeană, finalizat în 
anul 2000. cuprinde date referitoare la anii 1994-1996. Acesta reprezintă cea mei comple-
tă şi sigură sursă de date privind sărăcia şi excluderea socială în ţările Uniunii Europene, 
motiv pentru care vom utiliza în principal informaţiile cuprinse în acest document. Raportul 
Comisiei Europene privind planurile naţionale de acţiune pentru incluziune socială, elabo-
rat In anul 2001, cuprinde şi date referitoare la anul 1997. Acesta nu acoperă însă toate 
aspectele tratate în primul raport, reprezentând o sursă mai săracă de date. in aceste 
condiţii, îl vom utiliza complementar, pentru a oferi şi informaţii privind anul 1997: cu men-
ţiunea că există unele diferenţe intre indicatorii prezentaţi în cele două rapoarte, datorate 
probabil unor diferenţe de ordin metodologic. 
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Pragul 
naţional 

al, 
sărăciei 

mii PPS
a)
 

Numărul 
persoanelor 

sărace, milioane 

Rata sărăciei
c)

, 
% 

Rata 
sărăciei 
persis- 
tente

d)
 

la pragul 
naţional, 

% 

Deficitul 
mediu 

relativ
e)

 
la pragul 
naţional, 

% 

la pragul 
naţional 

la pragul 
UE

b)
 

la pragul 
naţional 

la pragul 
UE 

Portugalia 
Regatul 
Unit 
Spania 
UE 13 

3,8 
 

6,8  
4,5 

- 

2.1 
 

11,1 
7,1 

61,1 

4,6 
 

8,0  
12,8  
60,3 

22 
 

19  
18 
17 

47 
 

14  
33  
17 

12 
 

8  
8  
7 

34 
 

26  
32  
31 

a) PPS (purchasing power standard) este o unitate de referinţă comună utilizată pentru a 
exprima indicatorii monetari din diferite ţări la paritatea puterii de cumpărare. 

b) Pragul unic. stabilit la nivelul a 60% din mediana veniturilor gospodăriilor din toate ţările 
(6.4 mii PPS anual în anul 1996. ceea ce înseamnă, de exemplu. 13747 mărci germane 
anual, respectiv 1146 DM tunar). 

c) Ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror venituri se află sub pragul sărăciei in 
totalul populaţiei. 

d) Ponderea persoanelor din gospodăriile care s-au aflat sub pragul naţional al sărăciei trei 
ani consecutiv (1994. 1995 şi 1996). În totalul populaţiei din 1996. 

e) Diferenţa medie dintre veniturile gospodăriilor sărace şi pragul naţional al sărăciei. rapor-
tată la pragul sărăciei. 

Sursa: Income Poverty and Social Exclusion in the Member States of tne European Union. 
Eurostat, 2000. 

3.1. Incidenţa sărăciei 

Rezultatele evaluării bazate pe pragurile naţionale arată că, în 1996, 
17% dintre toţi cetăţenii Uniunii Europene – unul din şase – trăiau în gospodării 
sărace (definite şi ca gospodării cu venituri mici), adică în gospodării ale căror 
venituri erau mai mici decât 60% din mediana veniturilor din ţara în care locu-
iesc; aceasta înseamnă 61.1 milioane de persoane din 24,8 milioane de gos-
podării. Cea mai scăzută rată a sărăciei (12%) a fost înregistrată în 
Danemarca, Luxemburg şi Olanda, iar cele mai înalte în Portugalia (22%) şi 
Grecia (21%). Rate relativ înalte, superioare celei medii, au fost înregistrate şi 
în Spania, Irlanda, Italia şi Regatul Unit. 

Analiza comparativă a ratei sărăciei evidenţiază relaţia dintre incidenţa să-
răciei şi nivelul general de trai. Chiar dacă este măsurată în raport cu praguri re-
lative ale sărăciei, calculate în funcţie de nivelul veniturilor din fiecare ţară. rata 
sărăciei arată, în general, o extindere mai mare a sărăciei în ţările caracterizate 
printr-un nivel mai scăzut al veniturilor populaţiei şi o frecvenţă mai scăzută a 
apariţiei acesteia în ţările în care gospodăriile dispun de venituri mari. Astfel, cu 
excepţia Regatului Unit, în toate ţările, care în 1996 au înregistrat rate ale sără-
ciei de 19-22% (Grecia, Irlanda, Italia, Spania şi Portugalia), nivelul mediu al ve-
niturilor ce revin pe adult echivalent nu a depăşit 11 mii unităţi PPS, situându-se 
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la numai 7,8 mii PPS în Portugalia şi 8,4 mii PPS în Grecia. În schimb, în ţările 
cu cele mai scăzute rate ale sărăciei (Austria, Danemarca, Luxemburg şi Olan-
da) nivelul mediu al veniturilor a depăşit 13.5 mii PPS (anexa 1). 
 

Figura nr. 1. Veniturile gospodăriilor şi rata sărăciei, 1996 

 

 
 

Relaţia cu nivelul general de trai şi implicit cu nivelul de dezvoltare al fie-
cărei ţări este mai pregnantă atunci când rata sărăciei este calculată în raport 
cu un prag al sărăciei unic pentru toate ţările UE, calculat la nivelul de 60% din 
mediana veniturilor tuturor gospodăriilor din ţările UE (6,4 mii PPS anual/adult 
echivalent, în anul 1996). Incidenţa sărăciei este mult mai mare în ţările mai 
puţin dezvoltate (47% în Portugalia şi 39% în Grecia) şi mult mai mică în ţările 
bogate (2% în Luxemburg, ţara cu cel mai înalt nivel al veniturilor, şi 5% în Da-
nemarca şi Austria). Aceasta înseamnă că, dacă în Danemarca şi Austria nu-
mai una din 20 de persoane se află în stare de sărăcie, în Portugalia aproape 
una din două persoane se află în această situaţie. Peste 60% din persoanele al 
căror venit se situează sub pragul european locuiesc în Grecia, Irlanda, Italia, 
Portugalia şi Spania. 
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Faptul că ţările, ai căror locuitori dispun de venituri mai scăzute, înregis-
trează o incidenţă mai mare a sărăciei, chiar şi în raport cu pragul naţional, se 
explică prin gradul mai înalt de inegalitate a veniturilor în ţările mai sărace. În 
1996, raportul dintre partea din veniturile totale deţinută de persoanele situate 
în quintila superioară (cea mai bogată cincime a populaţiei) şi cea deţinută de 
persoanele aflate în quintila inferioară (cea mai săracă cincime a populaţiei), 
S80/S20, a fost de 7.0 în Portugalia, de 6,1 în Grecia, de 5,8 în Italia, de 5,7 în 
Spania şi 5,3 în Irlanda, dar numai de 3,3 în Danemarca şi 3,8 în Austria (ane-
xa 1), Menţionăm, de asemenea, că în Finlanda şi în Suedia, care au înregis-
trat în 1997 rate ale sărăciei de 9% şi respectiv 12%. raportul S80/S20 a fost 
de 3,0 şi respectiv de 3,4. Celălalt indicator al inegalităţii veniturilor, coeficientul 
Gini, a depăşit 0,3 în Portugalia (0,37), Grecia, Irlanda, Italia şi Spania, fiind de 
numai 0,23 în Danemarca şi 0,26 în Austria (de asemenea, de 0,23 în 1997 în 
Finlanda şi Suedia). 

De gradul mai mare de inegalitate este legată şi incidenţa mai mare a 
sărăciei în Regatul Unit (19% în 1996), caracterizată însă prin nivelul relativ 
înalt al veniturilor (13.7 mii PPS sau 10 mii de lire sterline. În medie anual pe 
adult echivalent). În 1996, în Regatul Unit, raportul S80/S20 a fost de 5.5 şi co-
eficientul Gini de 0,34. 

Diferenţele dintre ţări în ceea ce priveşte gradul de inegalitate şi inciden-
ţa sărăciei sunt determinate în mare măsură de sistemele de protecţie socială, 
în primul rând de volumul cheltuielilor efectuate de acestea. Cheltuielile de pro-
tecţie socială ce revin în medie pe un locuitor din ţările care au înregistrat cele 
mai scăzute rate ale sărăciei au fost de circa două ori mai mari decât cele din 
ţările caracterizate prin mai multă sărăcie: în 1996 acestea s-au ridicat la 8297 
PPS anual în Luxemburg, 6884 PPS în Danemarca, 6050 PPS în Austria şi 
6272 PPS în Suedia. În timp ce în Portugalia s-au ridicat numai la 2535 PPS. 
În Grecia la 2651 PPS, în Irlanda la 3065 PPS. iar în Spania la 3161 PPS 
(anexa 1). La nivelul Uniunii Europene (EU 15) cheltuielile sociale au fost de 
5152 PPS. Ponderea cheltuielilor de protecţie socială în PIB a depăşit 30% în 
Danemarca, Finlanda, Olanda, Suedia şi Germania şi s-a situat în intervalul de 
19-23% în Irlanda (18,5%), Portugalia (21,6%), Spania (21,9%), şi Grecia 
(23,1%).  

Transferurile sociale au diminuat rata sărăciei cu 30 şi mai multe puncte 
procentuale în Finlanda, Danemarca, Luxemburg, Suedia şi în Belgia şi numai 
cu 16% în Grecia şi Portugalia. Datorită existenţei transferurilor sociale, în 
1996 în Finlanda, rata sărăciei a fost numai la o cincime din nivelul pe care l-ar 
fi înregistrat fără transferuri (8% faţă de 38%), în timp ce în Portugalia a fost la 
58% din acest nivel (22% faţă de 38%). 
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Figura nr. 2 Inegalitatea şi sărăcia, 1996 
 

 
 

În cazul ţărilor cu niveluri scăzute ale ratei sărăciei, se poate remarca 

faptul că la diminuarea sărăciei au avut o contribuţie importantă alte transferuri 
decât pensia de bătrâneţe. În Finlanda şi Danemarca, contribuţia acestora a 
fost mult mai mare decât cea a pensiei: pensia de bătrâneţe a contribuit la di-
minuarea ratei sărăciei cu 6 şi respectiv 9 puncte procentuale, iar celelalte 
transferuri cu 24 şi respectiv 21 de puncte procentuale. În Olanda. Luxemburg 
şi Suedia contribuţia celor două componente a fost aproximativ egală. 

În Italia şi Grecia, precum şi în Spania şi Portugalia, pensia este presta-
ţia socială care determină diminuarea ratei sărăciei, contribuţia celorlalte pres-
taţii fiind mult mai scăzută.  

 

Tabelul nr. 2  
Rata sărăciei, înainte şi după transferurile sociale, în 1996 

 
 Rata sărăciei, 

% 
Contribuţia transferurilor 

la reducerea ratei sărăciei, 
puncte procentuale 

Rata sărăciei 
după 

transferuri. 
În % faţă de 
rata sărăciei 

înainte de 
transferuri 

după 
trans-
feruri 

înainte 
de trans-

feruri 
(inclusiv 
pensia) 

înainte 
de trans-

feruri 
(exclusiv 
pensia) 

Pensia 
de bătrâ-

neţe 

Alte 
trans-
feruri 

Total 
trans-
feruri 

Finlanda 
Danemarca 
Olanda 
Luxemburg 

8 
10  
12  
12  

38  
40  
38  
42  

32  
31  
24  
26  

6 
9  
14  
16  

24 
21 
12 
14 

30  
30  
26  
30  

21  
25  
32  
29  
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 Rata sărăciei, 
% 

Contribuţia transferurilor 
la reducerea ratei sărăciei, 

puncte procentuale 

Rata sărăciei 
după 

transferuri. 
În % faţă de 
rata sărăciei 

înainte de 
transferuri 

după 
trans-
feruri 

înainte 
de trans-

feruri 
(inclusiv 
pensia) 

înainte 
de trans-

feruri 
(exclusiv 
pensia) 

Pensia 
de bătrâ-

neţe 

Alte 
trans-
feruri 

Total 
trans-
feruri 

Suedia (1997) 
Austria 
Belgia 
Germania 
Franţa 
Regatul Unit 
Spania 
Irlanda 
Italia 
Grecia 
Portugalia 
UE 

12  
14  
16  
16  
17  
18  
19  
19  
20  
21  
22 
17 

45  
40  
46  
38  
41  
39  
42  
42  
41  
37  
38  
40 

29  
25  
28  
23  
28  
30  
26  
33  
22  
23  
28  
26 

16  
15  
18  
15  
13 
9  
16 
9 
19 
14 
10 
14 

17 
11 
12 
7 
11 
12 
7 
14 
2 
2 
6 
9 

33  
26  
30  
22  
24  
21  
23  
23  
21  
16  
16  
23 

27  
35  
35  
42  
41  
46  
45  
45  
49  
57  
58  
42 

Sursa: Draft Joint Report on Social Inclusion. Communication from the Commission to the 
Council the European Parliamenl. the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. 2001. 

3.2. Profilul sărăciei 

Riscul de a face parte din gospodării al căror venit se află sub pragul sărăciei diferă 
în funcţie de vârstă, sex, tipul de gospodărie, nivel de instruire şi statut ocupaţional. 

Incidenţa sărăciei este mai mare în rândul copiilor (sub 18 ani), al tineri-
lor (18-24 de ani) şi al vârstnicilor (65 de ani şi peste). La nivelul Uniunii Euro-

pene (EU 13). ponderea celor care trăiesc în gospodării aflate sub pragul 
naţional al sărăciei în totalul populaţiei din aceste grupe de vârstă a fost de 
respectiv 21%, 24% şi 18%. În 1996, rata sărăciei în rândul copiilor şi al tiner i-
lor a depăşit rata medie la nivel naţional, în toate ţările, cu excepţia Danemar-
cei

1
 şi Greciei, respectiv a Irlandei, Austriei şi Portugaliei. 

Rata sărăciei la copii, de 21% în medie, s-a ridicat la 46% în cazul copii-
lor din gospodăriile monoparentale şi la 65% în cazul celor din gospodăriile de 
şomeri. Cea mai înaltă rată a sărăciei la copii a fost înregistrată în Regatul Unit 
(25%) şi cea mai scăzută în Danemarca (5%). 

                                                        
1
 În Danemarca, rata sărăciei in rândul copiilor a fost de numai 5%. in schimb, in rândul tine-
rilor s-a ridicat la 31%. iar în rândul vârstnicilor la 25% (comparativ cu media naţionala de 
12%). 
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Riscul de sărăcie în rândul tinerilor este mai mult decât dublu în raport cu 
cel naţional în Danemarca şi Olanda

1
. 

Rata sărăciei în rândul vârstnicilor este superioară celei naţionale în Aus-
tria. Belgia, Danemarca, Grecia, Franţa, Portugalia şi Regatul Unit, dar este cu 
mai mult de o cincime mai mică decât media naţională în Spania, Irlanda şi Ita-
lia. 

 

Figura nr. 3. Rata sărăciei înainte şi după transferurile sociale, 1996 

 

 

Diferenţa dintre rata sărăciei în rândul femeilor şi cea în rândul bărbaţilor 
nu este mare (18% faţă de 16%), dar se manifestă la toate categoriile de vâr-
stă şi în toate ţările. O incidenţă considerabil mai mare a sărăciei în raport cu 
media naţională a fost înregistrată aproape în toate ţările în cazul femeilor în 
vârstă de 65 de ani şi peste (24% în Austria şi Belgia, 26% în Danemarca. 27% 
în Regatul Unit, 35% în Grecia şi 38% în Portugalia), situându-se sub media 
naţională numai în Luxemburg, Olanda, Spania şi Suedia. Faptul că riscul să-
răciei este considerabil mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaţilor es-
te într-o anumită măsură estompat de modul în care sunt măsurate veniturile 
gospodăriilor. 

                                                        
1
 Se menţionează, însă, că rata sărăciei la această grupă de vârstă este supraevaluată. da-
torită faptului că aceasta cuprinde numeroşi studenţi, (bursieri sau aflaţi în întreţinerea pă-
rinţilor), ale căror venituri nu au putut fi cuprinse integral in veniturile disponibile. 
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Întrucât în calculul veniturilor ce revin în medie pe adult echivalent din fi-
ecare gospodărie veniturile femeilor sunt însumate cu cele ale bărbaţilor. Ast-
fel, în cazul cuplurilor, rata sărăciei este egală pentru femei şi bărbaţi. Rata 
sărăciei este însă mult mai mare în cazul femeilor singure decât în cazul băr-
baţilor singuri, atât în cazul celor în vârstă de până la 65 de ani (25% faţă de 
19%, inclusiv al celor ocupate (16% faţă de 10%), cât şi în cazul celor vârstnice 
(27% faţă de 20%). Diferenţa apare şi la gospodăriile monoparentale, unde ra-
ta sărăciei este de 33% dacă părintele este femeie, faţă de 30% dacă acesta 
este bărbat. 

Cele mai puternic afectate de riscul sărăciei sunt gospodăriile monopa-
rentale, în cazul cărora rata sărăciei a fost de 32% la nivelul Uniunii Europene, 
ceea ce înseamnă că una din trei persoane care trăiesc în astfel de gospodării 
este afectată de riscul sărăciei. Rata sărăciei familiilor monoparentale a fost 
considerabil mai mare decât media naţională în toate ţările – cu excepţia Da-
nemarcei, unde s-a ridicat numai la jumătatea mediei (7% faţă de 12%) – fiind 
mai mult decât dublul mediei naţionale în Germania (36%), Olanda (29%) şi în 
Regatul Unit (43%). 

În cazul cuplurilor cu trei şi mai mulţi copii dependenţi, rata sărăciei a fost 
de 25 %, fiind superioară ratei înregistrate la nivel naţional în toate ţările, cu 
excepţia Danemarcei şi Greciei. Această categorie de gospodării este mai pu-
ternic afectată de riscul sărăciei, în comparaţie cu situaţia la nivel naţional, în 
Spania, Italia. Luxemburg, Austria şi Portugalia, 

Persoanele care locuiesc singure, în special cele vârstnice, sunt mai 
afectate de sărăcie decât cuplurile. Pe ansamblul UE, rata sărăciei la persoa-
nele singure mai tinere de 65 de ani a fost de 22%, iar la cele de 65 de ani şi 
peste a fost de 25%. Numai în Spania şi în Olanda s-a înregistrat o incidenţă 
mai scăzută a sărăciei la vârstnicii singuri în raport cu media naţională; în Da-
nemarca însă rata sărăciei la această categorie de populaţie a fost de 33%, în 
Austria de 28%, iar în Portugalia de 53%. 

Riscul de sărăcie s-a dovedit mai mare în cazul gospodăriilor care dis-
pun de un nivel scăzut de educaţie: rata sărăciei de 26% pe ansamblul UE. 

Mai mult de jumătate din persoanele care trăiesc în gospodării fără per-
soane ocupate şi fără pensionari s-au aflat sub pragul naţional al sărăciei: 51% 
în cazul gospodăriilor de şomeri şi 53% în cazul celor formate numai din per-
soane inactive, fără pensionari. Rata sărăciei în rândul persoanelor care fac 
parte din gospodăriile de şomeri a depăşit 50% în Belgia, Franţa, Irlanda, Italia 
şi Regatul Unit, fiind mai scăzută numai în Danemarca, precum şi în Grecia şi 
Portugalia. În toate ţările. Însă, riscul sărăciei în rândul gospodăriilor de şomeri 
este considerabil mai mare decât cel mediu la nivel naţional: de peste trei ori în 
Austria, Belgia, Franţa, Irlanda, şi Olanda. 

În cazul gospodăriilor de pensionari, aproximativ una din cinci persoane 

este săracă. Frecvenţa persoanelor sărace în această categorie de gospodării 
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este mare în Grecia (34%) şi în Portugalia (43%); de asemenea, în Danemarca 
şi Regatul Unit. Pentru persoanele din gospodăriile de pensionari, riscul de să-
răcie este mai mare decât cel mediu, aproape în toate ţările, cu excepţia Spa-
niei, Irlandei, Italiei şi Olandei. 
 

Tabelul nr. 3  
Rata sărăciei, după statutul ocupaţional al persoanelor din gospodării 

- în % - 

 
Total 

gospodării 

Gospodării 
cu persoane 

ocupate 

Gospodării 
de şomeri 

Gospodării 
de inactivi, 

cu 
pensionari 

Gospodării 
de inactivi, 
fără pensio-

nari 

Austria 13 11 41 17 47 - 

Belgia 17 11 61 19 55 

Danemarca 12 8 21 29 52 

Franţa 16 12 58 19 55 

Germania 16 13 47 16 73 

Grecia 21 17 33 34 29 

Irlanda 18 10 58 15 60 

Italia 19 17 56 13 50 

Luxemburg 12 10 33 15 54 

Olanda 12 10 45 10 33 

Portugalia 22 18 32 43 60 

Regatul Unit 19 11 54 27 59 

Spania 18 15 46 16 25 

UE 13 17 13 51 19 53 

 

Deşi este mult mai mică decât cea înregistrată la celelalte categorii de 
gospodării, rata sărăciei gospodăriilor care cuprind persoane ocupate (working 
households) a înregistrat niveluri semnificative în toate ţările, datorită existenţei 
salariilor mici, a ocupării precare sau a unui număr mare de persoane depen-
dente. 

3.3. Persistenţa sărăciei 

Una dintre preocupările majore ale organismelor Uniunii Europene şi ale 
statelor membre o constituie persistenţa sărăciei. Rata sărăciei persistente 
(exprimată prin ponderea persoanelor din gospodăriile care s-au aflat sub pra-
gul naţional al sărăciei atât în 1996, cât şi în 1994 şi 1995) a fost de 7% la ni-
velul UE, ceea ce înseamnă peste 40% din totalul persoanelor aflate sub 
pragul sărăciei în 1996. 
Rata sărăciei persistente a fost de 3% (un sfert din total) în Danemarca şi Olanda, 
ridicându-se la 10% în Grecia şi 12% în Portugalia (48% şi respectiv 55% din total). 

Riscul persistenţei sărăciei este mai mare pentru femei (8%), pentru co-
pii şi tineri (9%), precum şi pentru persoanele vârstnice (8%), în special pentru 
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cele care trăiesc singure (11%). Frecvenţa sărăciei persistente este de trei ori 
mai mare în cazul gospodăriilor de şomeri (23%) şi al celor formate din per-
soane inactive, fără pensionari (21%). Rata sărăciei persistente este de 8% în 
cazul gospodăriilor de pensionari şi de 5% în cazul celor care cuprind persoa-
ne ocupate. Ponderea persoanelor afectate trei ani la rând de sărăcie este de: 

- 13% în cazul gospodăriilor monoparentale: 

- 11 % în cazul cuplurilor cu trei şi mai mulţi copii dependenţi; 

- 12% în cazul celor care dispun de un nivel scăzut de educaţie. 

3.4. Deficitul de venituri 

Profunzimea sărăciei este evaluată, la nivelul fiecărei persoane sau gos-
podării sărace, prin diferenţa dintre pragul sărăciei şi veniturile gospodăriei cal-
culate în medie pe adult echivalent. Această diferenţă, care măsoară distanţa 
care separă fiecare gospodărie săracă de pragul sărăciei, reprezintă un deficit 
de venituri. La nivelul gospodăriei, acest deficit reprezintă suma minima nece-
sară completării veniturilor gospodăriei, pentru a depăşi pragul sărăciei. 

La nivelul Uniunii Europene, diferenţa medie dintre pragurile naţionale 
.ale sărăciei şi veniturile gospodăriilor sărace a fost. in anul 1996, de 2 mii PPS 
pe adult echivalent şi 3,3 mii PPS pe gospodărie (anexa 9). În aceste condiţii, 
costul total al ridicării tuturor celor 24,8 milioane de gospodării sărace deasu-
pra pragului sărăciei ar fi fost de 80,7 miliarde PPS (costul direct, fără cheltuieli 
administrative şi fără a lua în considerare pierderile din sistemele de asistenţă 
socială). 

Deficitul mediu relativ (egal cu raportul dintre deficitul mediu şi pragul să-
răciei) a fost de 31% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că venitu-
rile gospodăriilor sărace se ridică în medie la numai 69% din nivelul minim 
necesar pentru a nu fi considerat sărac. Deficitul mediu relativ cel mai înalt a 
fost înregistrat în Italia (36%), foarte înalt fiind şi cel înregistrat în Grecia (35%), 
Germania, Olanda şi Portugalia (34%). Conform estimării, costul direct al era-
dicării sărăciei în anul 1996 ar fi fost de 24.3 miliarde PPS în Germania, 11,9 
miliarde de PPS în Franţa. 12,8 miliarde PPS în Italia. 13,5 miliarde PPS în 
Regatul Unit, 1,4 miliarde PPS în Austria şi 1 miliard PPS în Danemarca. 



 

4. Coordonate ale excluderii sociale 

 

Pornind de la definiţia excluderii sociale ca fenomen multidimensional, 
raportul Eurostat analizează situaţia gospodăriilor din punctul de vedere a 15 
indicatori non-monetari, obiectivi şi subiectivi, exprimând dezavantaje şi priva-
ţiuni cu care se confruntă, în corelaţie cu poziţia acestora din perspectiva veni-
turilor (sărace sau non-sărace sub aspect monetar) şi a statutului ocupaţional. 

În ceea ce priveşte dificultăţile financiare cu care se confruntă gospodări-

ile, cercetarea a evidenţiat că, în anul 1996, 7% din populaţia ţărilor Uniunii Eu-
ropene (EU 13) trăiau în gospodării care fac faţă nevoilor cu foarte mari 
dificultăţi, iar 8% în gospodării care au înregistrat întârzieri la plata utilităţilor 
(electricitate, apă, gaze) şi/sau la plăţile legate de locuinţă (chirie sau rate la 
creditul ipotecar). Ponderea celor care au mari dificultăţi în acoperirea nevoilor 
şi al celor care au avut întârzieri în efectuarea plăţilor este mult mai mare în 
cazul gospodăriilor sărace (18%), mai ales al celor afectate de sărăcie persis-
tentă (21%). În această situaţie s-au aflat 29% (respectiv 27%) din persoanele 
care compun gospodăriile de şomeri, 35% (36%) din persoanele din gospodări-
ile sărace de şomeri şi 42% (43%) din cele din gospodăriile de "şomeri persis-
tent sărace (anexa 10). 
 

Figura nr. 4. Ponderea persoanelor din gospodăriile  

care au dificultăţi financiare În ţările UE, 1996 
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Ponderea cea mai înaltă a persoanelor din gospodăriile care au mari di-
ficultăţi financiare şi arierate a fost înregistrată în Grecia (22% şi 28%). Cu difi-
cultăţi financiare mari se confruntau, de asemenea, 17% din populaţia Spaniei 
şi a Portugaliei şi 12% din populaţia Irlandei, dar numai 2% din populaţia Ger-
maniei, 4% din populaţia Danemarcei şi a Olandei, 5% din locuitorii Belgiei şi 
6% din cei ai Franţei, Italiei, Austriei şi Regatului Unit. Peste 10% din populaţia 
Franţei, a Irlandei şi a Regatului Unit aparţin gospodăriilor care au avut întârz i-
eri la plata utilităţilor, în această situaţie aflându-se numai 2-4% din populaţia 
Germaniei, Danemarcei, Luxemburgului, Olandei. Austriei şi Portugaliei. 
 

Figura nr. 5 Ponderea persoanelor din gospodării cu dificultăţi financiare, 
1996 
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Faptul că o parte dintre gospodării nu îşi pot permite satisfacerea unor 
nevoi de bază este considerat un alt simptom al sărăciei şi excluderii sociale. 
În 1996, 6% din populaţia Uniunii Europene {aproximativ 21 milioane de per-
soane) trăiau în gospodării care nu îşi permiteau să consume came sau peşte 
o dată la două zile, 11% în gospodării care nu îşi permiteau cumpărarea de 
haine noi şi 31% (aproape una din trei persoane) nu aveau posibilitatea să-şi 
petreacă o săptămână de concediu în afara casei (anexa 11). În cazul gospo-
dăriilor sărace. ponderea persoanelor aflate în incapacitatea de a-şi satisface 
cele trei categorii de nevoi s-a ridicat la 14%, 28% şi 59%, iar în cazul celor 
afectate de sărăcie persistentă la 17%, 32% şi 67%. În cazul gospodăriilor de 
şomeri, al celor sărace şi persistent sărace din această categorie, 17%, 22% şi 
respectiv 27% nu îşi puteau permite consumul de carne în parametri normali; 
32%, 39% şi 43% nu şi-au permis cumpărarea de haine noi; 72%. 82% şi 87% 
nu şi-au permis concediu în afara casei. 

Din totalul persoanelor aflate în sărăcie din perspectiva veniturilor, 34% 
trăiesc în gospodării care nu îşi permit satisfacerea uneia dintre cele trei cate-
gorii de nevoi, tar 29% în gospodării care nu îşi permit satisfacerea a două sau 
a tuturor celor trei categorii de nevoi. În Grecia şi Portugalia, ponderea săraci-
lor din gospodăriile care nu îşi permit satisfacerea a două sau a toate trei cate-
goriile de nevoi a fost de 72% şi respectiv 67%, în Danemarca de 8%, iar în 
celelalte ţări a variat între 16% şi 36%. 
 

Figura nr. 6 Ponderea persoanelor din gospodăriile care nu îşi permit 
anumite componente ale consumului 
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Imposibilitatea asigurării unui consum normai de carne sau peşte a ca-
racterizat aproape jumătate din populaţia Greciei (44%). mai mult de două tre-
imi din populaţia săracă a acestei ţări (68%) şi 77% din locuitorii ei aflaţi în 
sărăcie persistentă. În toate celelalte ţări, ponderea populaţiei care nu îşi per-
mitea consumul de carne a fost mai mică de 10%. Gospodăriile aflate în impo-
sibilitatea de a cumpăra haine noi au cumulat 42% din populaţia Portugaliei, 
27% din populaţia Greciei şi 12-15% din populaţia Germaniei, Italiei, Olandei şi 
Regatului Unit. Concediul în afara casei nu a fost accesibil pentru mai mult de 
jumătate din populaţia Greciei, Spaniei şi Portugaliei (53%, 51% şi respectiv 
61%) şi pentru 30-40% din populaţia Franţei, Irlandei, Italiei şi a Regatului Unit. 

Imposibilitatea asigurării dotării gospodăriei cu bunuri durabile constituie 
un alt aspect al precarităţii condiţiilor de viaţă în ţările Uniunii Europene. Pe an-
samblul UE (13), 3% din totalul populaţiei trăiau, în 1996, în gospodării care nu 
îşi permiteau dotarea cu telefon (8% în gospodăriile sărace sub aspect mone-
tar). 1% în gospodării care nu dispuneau de televizor color (3% în rândul săra-
cilor) şi 8% în gospodării care nu dispuneau de autoturism (9% din populaţia 
săracă şi 21% din cea persistent săracă); 8% din totalul populaţiei erau lipsiţi 
de unul dintre cele trei bunuri, iar 2% de două sau trei (18% şi respectiv 6% din 
populaţia săracă) (anexa 12). 

Cea mai mare pondere a populaţiei din gospodării care nu îşi permit do-
tarea cu telefon, televizor color şi autoturism a fost înregistrată în 1996 în Por-
tugalia (15%, 6% şi 22% pe ansamblul gospodăriilor; 32%, 18% şi 38% în 
cazul gospodăriilor sărace sub aspect monetar). 

 

Figura nr. 7. Ponderea persoanelor din gospodăriile  
care nu îşi permit dotarea cu anumite bunuri durabile, 1996 
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O parte a populaţiei din ţările UE are anumite probleme legate de confor-
tul locuinţei. 2% din totalul populaţiei (4% din populaţia săracă şi 5% din cea 
persistent săracă) trăiesc în locuinţe fără baie sau duş, 19% {25% şi respectiv 
26%) în locuinţe supraaglomerate (au insuficient spaţiu de locuit), 12% (19% şi 
respectiv 20%) in locuinţe cu igrasie. 22% din totalul populaţiei UE {27% din 
populaţia săracă) se confruntă cu una dintre cele trei probleme, 5% (10% din 
populaţia săracă) cu două sau trei (anexa 13). 

Numai în Portugalia s-a înregistrat o pondere de 10% a populaţiei lipsite 
de baie sau duş în locuinţă (25% în cazul populaţiei sărace), în restul ţărilor 
ponderea fiind de 0-3%. În schimb, ponderea populaţiei care trăieşte în gospo-
dării care se confruntă cu penuria de spaţiu de locuit a fost relativ mare în toate 
ţările: 32% în Portugalia, 20-30% în Grecia, Spania şi Regatul Unit, 9-19% în 
celelalte ţări. Tot Portugalia deţine recordul privind ponderea populaţiei care 
trăieşte în locuinţe cu igrasie (34% din total populaţie; 47% din populaţia săra-
că), ponderi relativ mari (10-20%) înregistrându-se şi în Belgia, Grecia, Spania, 
Franţa, Olanda şi Regatul Unit. În Portugalia, 49% din totalul populaţiei şi 61%- 
din populaţia săracă se confruntă cu cel puţin una dintre cele trei probleme, din 
care 34% cu două sau trei. 

 

Figura nr. 8. Ponderea persoanelor din gospodării  
care au probleme legate de locuinţă, 1996 
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Eurostat analizează sărăcia şi excluderea socială şi din perspectiva exis-
tenţei unor probleme de sănătate. Conform datelor ECHP, în anul 1996. apro-
ximativ una din zece persoane de 16 ani şi peste din Uniunea Europeană 
(adică în jur de 29 milioane de persoane) şi-a perceput starea de sănătate ca 
fiind 'proastă sau foarte proastă', iar pentru 7% din totalul populaţiei de 16 ani 
şi peste activitatea zilnică a fost sever afectată de probleme de sănătate fizică 
sau mintală, sau de handicap. 
 

Figura nr. 9. Ponderea persoanelor care au probleme de sănătate, 1996 

 

 
 

Cei care îşi percep sănătatea ca proastă sau foarte proastă reprezintă 
4% din totalul populaţiei de 16 ani şi peste în Irlanda, 12% în Spania, 14% în 
Italia şi 23% în Portugalia; în celelalte ţări ale UE, ponderea lor este mai mică 
de 10%. Ponderea acestora este mai mare în gospodăriile sărace şi persistent 
sărace (13%. respectiv 15%, faţă de 9% în gospodăriile nonsărace). Probleme-
le de sănătate apar cel mai frecvent în rândul persoanelor vârstnice (14% la 
grupa de vârstă de 55-64 de ani şi 23% ta persoanele de 65 de ani şi peste, 
faţă de 2% la cele de 16-24 de ani) şi se manifestă mai frecvent în cazul per-
soanelor din gospodăriile de şomeri decât al celor din gospodăriile cu persoane 
ocupate (13% faţă de 5%). 

Un aspect al excluderii sociale este constituit de frecvenţa scăzută sau 
absenţa contactelor sociale, a întâlnirii cu prietenii sau cu rudele la domiciliu 
sau în locuri publice. Pe ansamblul Uniunii Europene. 6% din totalul populaţiei 
de 16 ani şi peste (aproximativ 17 milioane de persoane) au declarat în 1996 
că se Întâlnesc cu rudele sau cu prietenii mai rar decât o dată pe lună sau de-
loc. Ponderea populaţiei care are contacte sociale rar sau deloc este mai mare 
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în Portugalia şi Luxemburg (10%), în Franţa şi Belgia (9%) şi este mică în Ir-
landa (1%), în Grecia şi Spania (2%), în Danemarca şi Olanda (3%). Persoa-
nele din gospodăriile sărace sunt mai frecvent afectate de acest gen de 
autoexcludere (8% faţă de 5% în cazul celor din gospodăriile nonsărace); de 
asemenea, persoanele vârstnice (9% faţă de 1-3% în cazul celor de 16-34 de 
ani). 

În fine, Eurostat tratează şi insatisfacţia legată de muncă sau de activita-

tea de bază ca unul din aspectele excluderii sociale. 14% din populaţia de 16 
ani şi peste din Uniunea Europeană (aproximativ 40 milioane persoane) au de-
clarat în 1996 un grad înalt şi foarte înalt de insatisfacţie în legătură cu munca 
sau activitatea de bază. Ponderea acestora se ridica la 24% în Italia şi 22% în 
Grecia, dar numai la 3-5% în Austria, Olanda, Luxemburg şi Danemarca. 
 

Figura nr. 10 Ponderea persoanelor nesatisfăcute (total) de munca sau 
activitatea principală, 1996 

 

 
 

Cazurile de insatisfacţie legată de activitate sunt mai frecvente în rândul 
populaţiei sărace (23%), ai persoanelor de 18-24 de ani (19%) şi al celor săra-
ce de 25-54 de ani (27-28%) şi este foarte mare în rândul şomerilor (46%. res-
pectiv 50% în cazul celor săraci). 



 

5. Venitul minim garantat  
în ţările Uniunii Europene 

 

Venitul minim garantat este o componentă a sistemelor de securitate so-
cială din ţările Uniunii Europene, orientată direct spre combaterea sărăciei, mai 
precis spre susţinerea persoanelor aflate în situaţia de sărăcie sau sub ame-
ninţarea de a cădea în sărăcie. De altfel, toate componentele securităţii sociale 
sunt angrenate, într-un fel sau altul, în combaterea sărăciei, la niveluri şi moda-
lităţi diferite, prin scheme speciale sau prin mecanisme şi elemente orientate în 
acest scop. 

5.1. Locul venitului minim garantat în sistemele  
de protecţie socială 

O contribuţie importantă la prevenirea sărăciei o au sistemele publice de 
asigurări sociale, care asigură mijloacele necesare de existenţă persoanelor 
afectate de riscuri sociale: bătrâneţe, boală, pierderea susţinătorului, şomaj. 

Niveiul de protecţie asigurat de veniturile din sistemele publice de asigu-
rări sociale din ţările Uniunii Europene este în general înatt, peste cel necesar 
unui minim de trai. În ţările în care sunt calculate ca procent din veniturile real i-
zate înainte de producerea riscului, aceste prestaţii sunt mai aproape de obiec-
tivul conservării nivelului de trai decât de cel ai combaterii sărăciei. Acest mod 
de calcul al pensiilor, al indemnizaţiilor de boală şi al ajutoarelor de şomaj, rea-
lizat pe principiile asigurărilor sociale, de inspiraţie bismarckiană, este cel mai 
frecvent utilizat. În diferite variante şi la diverşi parametri, el se aplică în Belgia, 
Germania, Franţa, Italia, Luxemburg, Grecia, Spania şi Portugalia. Obiectivul 
combaterii sărăciei este mai accentuat în ţările în care prestaţiile sunt forfetare. 
Astfel, în ţările cu sisteme publice de securitate socială constituite după mode-
lul beverid-gian (Regatul Unit şi Irlanda, Olanda şi Danemarca), pensiile şi aju-
toarele de boală şi şomaj, cuprind o componentă de bază de nivei fix (flat-rate 
benefit), la care se adaugă pensii şi ajutoare suplimentare, realizate în special 
din regimuri private de asigurări sociale. Componenta de bază a acestor siste-
me este apropiată ca nivel de pragul oficial de sărăcie (venitul minim garantat). 

Un element care răspunde obiectivului combaterii sărăciei, propriu am-
belor tipuri de sisteme, este modularea prestaţiilor în funcţie de sarcinile famili-
ale ale beneficiarilor. În Belgia, de pildă, procentele aplicate la calculul pensiei 
şi al ajutorului de şomaj sunt mai' mari dacă pensionarul are soţia în întreţinere, 
iar alocaţiile familiale sunt mai mari în cazul familiilor de pensionari şi de şo-
meri. În alte tari. sistemele prevăd suplimente pentru persoanele aflate în între-
ţinere, suplimente forfetare (în Regatul Unit, Irlanda, Franţa şi Portugalia) sau 
stabilite ca procent aplicat la pensie şi la alocaţia de şomaj (Grecia). 
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O zonă importantă a protecţiei împotriva sărăciei este acoperită de alo-
caţiile familiale. Finanţate în principal de stat din impozite sau prin sisteme de 
asigurări sociale susţinute prin cotizaţii plătite de patronat, alocaţiile familiale 
sunt, în cea mai mare măsură, distribuite pe principiul universalităţii, în scopul 
susţinerii veniturilor familiilor cu copii. Astfel, cel puţin o parte din alocaţiile plă-
tite răspund unor obiective care transcend combaterea sărăciei. O parte din 
ele, însă, cele care revin familiilor aflate în zona sărăciei şi în apropierea aces-
teia, contribuie efectiv ia diminuarea sărăciei şi ia prevenirea acesteia, prin fap-
tul că acoperă o parte (mai mare sau mai mică, în funcţie de standardele 
naţionale) a cheltuielilor curente (prin alocaţiile standard) sau ocazionale (prin 
ajutoarele acordate ia naştere, ajutoare pentru procurarea celor necesare în-
ceperii anului şcolar etc.) legate de creşterea, întreţinerea şi educaţia copiilor. 

Dincolo de existenţa acestor alocaţii, de proporţii relativ mari în unele 
ţâri, există câteva elemente ale sistemelor naţionale de alocaţii familiale care 
servesc mai direct realizării obiectivului combaterii sărăciei. Sunt elemente de-
rivate din necesitatea luării în considerare a diferenţelor care apar în volumul 
cheltuielilor de consum în funcţie de componenţa familiilor, pe de o parte, şi a 
capacităţii limitate a veniturilor din muncă, a pensiilor, a indemnizaţiilor de boa-
lă şi a ajutoarelor de şomaj de a asigura întreţinerea familiilor compuse din mai 
mulţi membri, pe de altă parte. Ne referim. În primul rând. la modularea aloca-
ţiilor standard în funcţie de rangul (şi implicit numărul) copiilor. În cea mai mare 
parte a sistemelor, nivelul alocaţiilor creşte, o dată cu rangul copiilor. Diferenţe-
le sunt, în general, mai mari între primii doi şi / sau primii trei copii, iar progresi-
vitatea se întinde până la al treilea – al patrulea copil, dar şi până la al optulea 
şi chiar mai departe. Există, în al doilea rând, în câteva ţări, suplimente la alo-
caţiile standard sau diferenţe între aceste alocaţii în funcţie de vârsta copiilor 
sau de existenţa în familie a unui copil handicapat; de asemenea, în cazul co-
piilor orfani, în cazul în care părinţii (unul sau amândoi) sunt pensionari sau 
şomeri sau când copiii se află în sarcina unui singur părinte. În alte ţări, aloca-
ţiile standard au un nivel relativ scăzut; în schimb, familiile care dispun de veni-
turi mai mici, în principal cele de pensionari, de şomeri şi familiile mono-
parentale, beneficiază de suplimente la prestaţiile principale (pensii, ajutoare) 
pentru fiecare copil aflat în sarcina lor. În al treilea rând, avem în vedere modu-
larea, în câteva ţări, a nivelului alocaţiilor standard în funcţie de venitul familiilor 
şi plata acestora (precum şi a altor alocaţii familiale), numai până la un anumit 
nivel al veniturilor; aceasta, pentru orientarea mai precisă spre cei săraci a re-
surselor limitate alocate protecţiei familiilor cu copii. 

Protecţia celor neacoperiţi sau insuficient acoperiţi de sistemele tradiţio-
nale de securitate socială, ca şi a celor care nu-şi asigură venituri din muncă 
suficiente pentru un trai decent (fie pentru că lucrează în timp parţial, fie pentru 
că sunt ocupaţi în activităţi prost plătite), a făcut necesară constituirea unor in-
strumente şi scheme de protecţie speciale, orientate mai precis spre combate-
rea sărăciei, prin asigurarea unor venituri minime şi instituirea unor ajutoare 
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permanente sau ocazionale pentru cei lipsiţi de resurse. Protecţia prin venituri 
minime se realizează pe două niveluri. Nivelul minimurilor categoriale este gre-
fat pe sistemele tradiţionale de securitate socială, constituindu-se într-o com-
ponentă şi un complement al acestora. La acest nivel, protecţia împotriva 
sărăciei se realizează prin stabilirea şi garantarea unor niveluri minime pentru 
prestaţiile din sistemele tradiţionale, prin instituirea unor prestaţii menite să 
asigure un minim de resurse pentru unele categorii de populaţie şi a unor aju-
toare pentru nevoi speciale. În fine, ultimul nivel de protecţie (ultima plasă de 
siguranţă) este asigurat de schemele venitului minim garantat, componentă 
relativ nouă a sistemelor de securitate socială din ţările dezvoltate. Aceste 
scheme constau. În esenţă, în acoperirea diferenţei între nivelul veniturilor rea-
lizate de familii din muncă, din prestaţii sociale şi din alte surse şi nivelul minim 
stabilit ca fiind necesar pentru ca familia să nu trăiască în sărăcie; pentru toţi 
cetăţenii/familiile care altfel nu au posibilitatea să depăşească acest prag. Prin 
construcţia sa şi mecanismele de acţiune, este un nivel de protecţie comple-
mentar, rezidual. Gândit, însă, pentru a umple toate golurile şi a acoperi toate 
zonele incomplet sau deloc protejate-prin celelalte componente ale securităţii 
sociale, el capătă un caracter cvasiuniversal şi consistenţa unui sistem distinct 
şi de sine stătător al acesteia. 

Sistemele naţionale de securitate socială se caracterizează prin grade 
diferite de dezvoltare a acestor componente de minim, prin soluţiile de ordin 
principial şi tehnic utilizate în acest domeniu, ca şi prin modul de îmbinare a 
diferitelor componente şi soluţii, prin accentul asupra uneia sau alteia. Diferen-
ţele sunt în bună măsură determinate de construcţia şi filosofia sistemelor de 
securitate socială, precum şi de puterea economică a fiecărei ţări. Analiza sis-
temelor din ţările Uniunii Europene (anexa 18) pune în evidenţă câteva modal i-
tăţi de abordare şi soluţionare a problemei minimului. 

(a) în Grecia, una dintre ţările cele mai puţin dezvoltate ale Uniunii Euro-
pene, în care nivelul de protecţie (dat de cuantumul prestaţiilor sociale) este 
scăzut comparativ cu cel realizat în ţările mai bogate, sistemul de securitate 
socială cuprinde numai minimurile categoriale. Lipseşte schema generală de 
garantare a unui venit minim. Principalele elemente de minim sunt nivelurile 
minime stabilite pentru prestaţiile de asigurări sociale. În general diferite de la 
un tip de prestaţie la alta, ele sunt integrate în construcţia sistemelor de asigu-
rări şi sunt suportate în întregime din bugetele acestora. Alocaţiile de asistenţă 
socială se adresează în principal unor categorii speciale de populaţie (lucrători 
agricoli vârstnici, persoane handicapate, persoane repatriate etc). 

(b) Sistemele sunt relativ apropiate ca structură în Italia, Spania şi Portu-
galia. Nivelul general de protecţie este mai înalt în primele două ţări şi există 
scheme de garantare a unui venit minim; este drept, nu la nivel naţional, ci re-
gional şi cu standarde diferite de la o regiune la alta. În Portugalia funcţionea-
ză, din 1996, o schemă naţională de venit minim garantat. Prestaţiile minime 
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stabilite pentru regimurile de asigurări sociale (de pensii în Italia, de pensii şi 
şomaj în Spania şi în Portugalia) sunt la fel de importante în construcţia siste-
melor. Apare însă un element nou. În aceste ţări, completarea nivelului pensiei 
până la cel minim stabilit, în cazul în care din formula de calcul rezultă un 
cuantum mai scăzut al pensiei, se face numai dacă veniturile totale ale pensio-
narului şi ale familiei sale nu depăşesc un anumit plafon. În Spania, diferenţa 
dintre nivelul minim stabilit şi nivelul rezultat din calculul pensiilor 
(complemento por minimos) este suportată de stat; la fel şi prestaţia minimă de 
şomaj, pentru cei care au dreptul la o prestaţie mai mică în regim de asigurări. 
Principalele prestaţii de asistenţă socială, organizate în completarea celor de 
asigurări sociale, pe aceleaşi categorii de riscuri, sunt: 

•  pensia socială de bătrâneţe şi pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile so-
ciale acordate persoanelor handicapate, în italia; 

•  pensia noncontributivă de bătrâneţe şi de invaliditate, prestaţia de asis-
tenţă pentru şomeri şi prestaţiile familiale noncontributive, în Spania; 

•  pensia socială de bătrâneţe şi de invaliditate, pensia socială pentru 
văduve(i) şi orfani, supliment la pensia socială pentru îngrijirea per-
soanelor dependente, în Portugalia. 

(c) Între ţările dezvoltate, ale căror prestaţii de asigurări sociale sunt de-
pendente de mărimea veniturilor, Belgia şi Franţa au sisteme mai complexe de 
venituri minime, cuprinzând atât niveluri minime ale prestaţiilor de asigurări so-
ciale şi o diversitate de prestaţii de asistenţă socială, cât şi venitul minim ga-
rantat. O particularitate a nivelurilor minime din sistemul de pensii (de bătrâ-
neţe, în special) constă în faptul că pensia minimă este stabilită corespunzător 
perioadei de asigurare aferente pensiei integrale, cuantumul ei reducându-se 
proporţional (până la un anumit nivel în Belgia şi nelimitat în Franţa) dacă sta-
giul de cotizare este incomplet. Minimul funcţionează, prin urmare, numai în 
raport cu venitul, nu şi cu perioada de asigurare. În cadrul alocaţiilor de asis-
tenţă socială, dezvoltate în ambele ţări. În forme şi pe domenii diverse, remar-
căm existenţa unor alocaţii diferenţiale menite să completeze veniturile 
beneficiarilor până la un nivel stabilit; de fapt, formule de garantare a unui venit 
minim pentru anumite categorii de populaţie pentru care riscul căderii în sără-
cie este mare. Avem în vedere alocaţia suplimentară din Fondul Naţional de 
Solidaritate (care completează alocaţia specială acordată persoanelor vârstni-
ce fără pensie sau cu o pensie sub un anumit plafon) sau minimul de bătrâne-
ţe, alocaţia pentru persoanele adulte handicapate şi alocaţia de părinte singur 
(în Franţa); venitul garantat persoanelor vârstnice şi alocaţia pentru persoanele 
handicapate (în Belgia). Caracterul complementar şi rezidual al schemei gene-
rale de garantare a venitului minim este mai pregnant în sistemele de securita-
te socială a acestor ţări. 

(d) Spre deosebire de acestea, în sistemele de securitate socială din Ger-
mania şi Luxemburg, asigurarea veniturilor minime cade în sarcina schemelor 
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generale de garant3re a venitului minim. În Luxemburg există un nivel minim al 
pensiei de bătrâneţe, corespunzător vechimii integrale, însă el este mai curând 
rezultat din calcul decât stabilit ca atare, astfel încât nu are un rol activ de protec-
ţie. În Germania, nu există nici un fel de niveluri minime în regimurile de asigurări 
sociale, avându-se în vedere necesitatea respectării principiului de bază al asigu-
rărilor sociale, acela al corespondenţei între volumul prestaţiilor şi acela al contri-
buţiilor; din considerente de eficienţă şi echilibru al sistemelor. În acelaşi timp, 
ajutorul social, cum este denumită în Germania alocaţia diferenţială destinată 
acoperirii diferenţei dintre venitul minim garantat şi veniturile efectiv realizate de 
familia solicitantului de ajutor, a asimilat prestaţiile de asistenţă socială. Cuan-
tumul acestuia cuprinde, pe lângă nivelul normal (de bază), suplimente (de 20% 
din nivelul de baza) pentru nevoile speciale ale unor grupuri de populaţie (bătrâni, 
persoane handicapate, orbi, familii monoparentale, femei gravide etc), ajutoare 
pentru locuinţă şi încălzire şi ajutoare unice sau neperiodice pentru îmbrăcăminte, 
gospodărie sau nevoi urgente. Beneficiarilor de ajutor social li se garantează 
acoperirea nevoilor individuale în situaţii diferite, în special în caz de boală. 

(e) Locul venitului minim garantat este similar în sistemul de securitate 
din Danemarca, Finlanda şi Suedia: el constituie singura componentă propriu-
zisă de minim din sistem. Sistemul mai cuprinde şi o serie de alocaţii şi ajutoa-
re de asistenţa socială în cazuri şi pentru nevoi speciale: 

•  pentru acoperirea unor cheltuieli ale familiilor lipsite de resurse (de în-
grijire a sănătăţii, de îngrijire şi educare a copiilor, de încălzire, pentru 
mutarea în altă locuinţă), pentru asigurarea unui venit de înlocuire a 
salariului pierdut de un părinte care trebuie să îngrijească ia domiciliu 
un copil handicapat etc. În Danemarca; 

•  pentru acoperirea cheltuielilor legate de locuinţă, a cheltuielilor medi-
cale mai importante, a cheltuielilor legate de îngrijirea copiilor şi a altor 
cheltuieli considerate esenţiale, în Finlanda: 

•  pentru acoperirea cheltuielilor legate de locuinţă, de consumul casnic 
de electricitate, de călătoria la şi de la locul de muncă, de asigurarea 
gospodăriei, îngrijirea medicală, lucrări stomatologice urgente, cumpă-
rare de ochelari, cotizaţii de membru de sindicat sau contribuţii la asi-
gurări de şomaj, în Suedia. 

(f) în Olanda, ţară al cărei sistem de securitate socială are o structură ase-
mănătoare celui din Danemarca, schema generală a venitului minim garantat asi-
gură un nivel de protecţie la fel de înalt şi are un roi central în asigurarea 
minimului de trai. Nici în acest caz, sistemele de asigurări sociale nu prevăd nive-
luri minime ale prestaţiilor. Spre deosebire de sistemul danez, sistemul de securi-
tate socială din Olanda cuprinde un regim de asistenţă socială (înainte de 
schema generală a venitului minim garantat): o serie de prestaţii categoriale, me-
nite să asigure completarea veniturilor unor categorii de populaţie la nivelul mini-
mului social (egal cu venitul minim garantat în cadrul schemei generale). Acestea 
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sunt suplimentele diferenţiale pentru completarea prestaţiilor de asigurări sociale 
de boală, invaliditate şi şomaj; de asemenea, unele alocaţii speciale pentru per-
soanele lipsite de protecţia asigurărilor sociale: şomerii de lungă durată, şomerii 
vârstnici şi cei parţial handicapaţi, persoanele vârstnice şi cele parţial handicapate 
care desfăşoară activităţi independente, dacă sunt nevoite să-şi întrerupă activita-
tea. 

(g) Sistemele de securitate socială din Regatul Unit şi Irlanda se deose-
besc de celelalte sisteme cu construcţie similară (din Danemarca şi Olanda) 
prin nivelul mai redus de protecţie asigurat prin venitul minim garantat în cadrul 
schemei generale şi prin varietatea mare a prestaţiilor menite să asigure un 
minim de resurse, ajutor {bănesc, în principal) şi asistenţă diferitelor categorii 
de populaţie, afectate de tot felul de riscuri sau aflate în situaţii speciale. Prin-
cipalele scheme categoriale de garantare a venitului minim sunt: 

•  pensia noncontributivă de bătrâneţe, pensia noncontributivă de vădu-
vie, pensia pentru persoane handicapate, alocaţia de şomaj şi alocaţia 
de părinte singur, cu niveluri de bază ale prestaţiilor şi suplimente 
(pentru persoane aflate în întreţinere şi pentru situaţii speciale) simila-
re sau foarte apropiate de cele prevăzute de schema generală a veni-
tului minim garantat, în Irlanda; 

•  pensia pentru persoane de peste 80 de ani, alocaţia de invaliditate, 
alocaţia pentru lucrători handicapaţi ocupaţi parţial, alocaţiile pentru 
îngrijire şi asistenţă acordate persoanelor handicapate, alocaţia pentru 
locuinţă, în Regatul Unit. 

Experienţa vest-europeană pune, prin urmare, în evidenţă existenţa, în 
combinaţii diverse, a următoarelor formule de venituri minime: 

•  prestaţiile minime de asigurări sociale, încorporate în construcţia sis-
temelor de asigurări şi suportate integral din bugetele de asigurări so-
ciale; o variantă a acestora o reprezintă nivelurile minime stabilite 
pentru vechime integrală şi diminuate proporţional în caz de vechime 
incompletă în sistemul de asigurări; 

•  prestaţiile minime de asigurări sociale, suportate din bugetul asigurări-
lor sociale până la nivelul rezultat din formula de calcul, iar restul din 
bugetul statului; 

•  prestaţii minime de asistenţă socială (pensia socială şi alocaţia de 
asistenţă pentru şomeri), peiechi ale prestaţiilor minime de asigurări 
sociale, dar de nivel mai mic decât acestea din urmă; 

•  prestaţii de bază forfetare în regimurile de asigurări sociale, cu niveluri 
sensibil mai înalte decât venitul minim garantat; stabilite, în general, 
pentru vechime integrală; 

•  alocaţii speciale şi ajutoare acordate cu controlul resurselor {means-
tested), altele decât venitul minim garantat; 
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•  venituri minime garantate categoriale, cu niveluri egale sau mai mari 
decât în cadrul schemei generale; 

•  venitul minim garantat (schema generală). 
Din punctul de vedere al fluxului efectiv de venituri pe care îl generează 

aceste minimuri, pot fi identificate: 
•  prestaţii integrale, egale ca mărime cu minimul stabilit; 

•  alocaţii diferenţiale, egale cu diferenţa dintre minimul stabilit şi venituri-
le de care dispune beneficiarul din alte surse. 

5.2. Caracteristici ale schemelor de venit minim garantat 

Ca schemă generală de protecţie şi sistem distinct al securităţii sociale, ve-
nitul minim garantat este relativ nou, fiind cea mai tânără componentă a securităţii 
sociale. E drept că în unele ţări el a fost instituit mai demult, în 1933 în Danemar-
ca şi în 1948 în Regatul Unit şi a apărut destul de devreme în Germania (1961) şi 
Olanda (1963), apoi în Belgia (1974) şi Irlanda (1977), fiind de dată relativ recentă 
în Luxemburg (1986) şi Franţa (1988), precum şi în Portugalia (1996). 

Schema generală a venitului minim garantat se adresează tuturor celor ca-
re dispun de venituri la un nive! inferior minimului garantat şi constă în plata unui 
ajutor social, sub forma unei alocaţii diferenţiale, care acoperă ecartul dintre veni-
tul minim stabilit ca necesar pentru gospodăria solicitantului de ajutor şi veniturile 
de care dispune aceasta din diverse surse. Dreptul la acest ajutor îl au toţi cetă-
ţenii şi, în general, acesta se acordă nelimitat, pe întreaga perioadă în care gos-
podăria solicitantului se află în situaţia de a nu-şi putea asigura mijloacele de 
existenţă minime (cu excepţia sistemelor din Franţa, Spania şi Italia unde perioa-
da de acordare a ajutorului este limitată). În cazul în care solicitantul este apt de 
muncă, ajutorul social se acordă cu condiţia ca acesta să-şi manifeste disponibili-
tatea de a munci, să dovedească faptul că se află în căutarea unui loc de muncă. 

Nivelurile de bază ale venitului minim garantat sunt stabilite de autorităţi-
le naţionale (ale landurilor în Germania şi Austria, ale regiunilor în Spania şi 
Italia), în diverse modalităţi – pornind de la salariul minim, de la nivelul pensiei 
de bază sau al pensiei minime, de la coşul de consum sau de la cheltuielile 
efective ale gospodăriilor cu venituri mici – şi sunt indexate, în general periodic, 
o dată sau de două ori pe an, în funcţie de evoluţia preţurilor şi/sau a salariilor. 

Nivelurile venitului minim garantat sunt stabilite distinct pentru persoane 
singure şi pentru gospodării de diferite dimensiuni, în general sub formă modu-
lară, nivelurile de referinţă şi scalele de echivalenţă utilizate fiind diferite de la o 
ţară la alta (anexa 19). Apar, astfel, diferenţe sensibile între nivelurile minimului 
garantat (determinate pe tipuri de gospodării) din diferite ţări (tabelul nr. 4). 
Aceste diferenţe derivă în principal din standardul general de viaţă şi nivelul de 
protecţie oferit de prestaţiile tradiţionale de securitate socială, din capacitatea 
economiei de a asigura un anumit standard minim pentru toate gospodăriile. 
precum şi din "concepţia asupra nivelului de protecţie dezirabil şi oportun la un 
moment dat. În general, diferențele între nivelurile stabilite şi între modalităţile 
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de construcţie şi combinare a acestor niveluri pe tipuri de gospodării, între mo-
dalităţile de indexare şi alte caracteristici ale acestei scheme reflectă adaptarea 
ei la parametrii şi particularităţile nivelului general de trai şi ale sistemului de 
securitate socială din fiecare ţară. Menţionăm că în unele ţâri (Germania, Da-
nemarca, Regatul Unit), nivelurile de bază ale minimului sunt majorate cu su-
me reprezentând suplimente pentru nevoi specifice unor categorii speciale ale 
populaţiei (bătrâni, persoane handicapate, gospodării monopa-rentale), alocaţii 
pentru locuinţă (chirie, încălzire etc.) şi ajutoare speciale pentru anumite nevoi 
ale gospodăriei. Venitului minim garantat îi este asociat dreptul la acoperirea 
cheltuielilor de îngrijire a sănătăţii care cad în sarcina beneficiarilor de ajutor 
social, prin plata contribuţiilor la asigurările de sănătate, rambursarea plăţilor 
efectuate de aceştia pentru servicii medicale etc. Este important de subliniat 
totodată că, în cele mai multe ţări, la nivelurile standard ale minimului se adau-
gă alocaţiile familiale; acestea din urmă nu fac parte din nivelul minim garantat, 
fiind tratate ca o componentă distinctă a sistemului de protecţie socială.  
 

Tabelul nr. 4  

Nivelul venitului minim garantat în ţările Uniunii Europene, în 2000 
- în EURO - 

 Per- 
soană 

singură 

Cuplu 
fără 
copii 

Cuplu 
cu un 
copil 

Cuplu 
cu 

doi copii 

Cuplu cu 
trei copii 

Gospodărie 
mono- 

parentală 
cu un copil 

Gospodărie 
mono- 

parentalâ 
cu doi copii 

Austria 359-475 481-589 699-942 904-1191 1117-1477 505-685 710-923 

Belgia 529 705 832 1017 1233 832 1004 

Danemarca 996 1992 2746 2840 2934 1503 1639 

Finlanda 333/348 566/592 800/836 990/1039 1193/1247 566/592 760/794 

Franţa 389 584 700 817 973 584 700 

Germania 324 585 803 1021 1238 541 871 

Irlanda 396 634 750 867 998 513 629 

Italia 232-269 338-542 440-697 542-852 594-914 338-542 338-542 

Luxemburg 848 1273 1500 1816 2195 1076 1364 

Olanda 466 933 997 1073 1137 717 782 

Portugalia 125 249 312 374 436 187 249 

Regatul Unit 690 915 1201 1439 1608 976 1174 

Spania 180 180 210 240 270 180 210 

Suedia 351 510 787 1015 1213 546 744 

Sursa: EC-MISSOC, La protection sociale dans Ies Etats membres de l'UE et de l'Espace 
economique europeen. Situation au 1 er janvler 2000 et evolution. 

 

La calculul ajutorului social, din venitul minim garantat se scad veniturile 
pe care le obţine gospodăria din muncă (salarii şi venituri din activităţi indepen-
dente), din prestaţii sociale (pensii, indemnizaţii şi ajutoare, nu şi alocaţiile fa-
miliale) şi din proprietate. Ajutorul se acordă, în general, pe principiul 
subsidiarităţii, numai după epuizarea celorlalte drepturi la prestaţii sociale, a 
dreptului la pensia alimentară şi având în vedere obligativitatea întreţinerii soţi-
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ei (lipsite de venituri) şi a copiilor minori. Menţionăm că, pentru a-i stimula pe 
beneficiari să-şi caute şi să ocupe un loc de muncă (chiar cu timp parţial şi mai 
prost plătit), o parte din salariul obţinut de un beneficiar de ajutor social la an-
gajarea într-un nou loc de muncă nu se ia în considerare în calculul ajutorului 
(nu_se scade din acest ajutor), cel puţin o anumită perioadă de timp. 



 

6. Planurile naţionale de combatere a sărăciei  
şi a excluderii sociale 

 

Consiliul European din decembrie 2000 de la Nisa a convenit asupra a 
patru obiective comune ale combaterii sărăciei şi excluderii sociale: 

•  facilitarea ocupării şi a accesului tuturor la resurse, drepturi, bunuri şi 
servicii; 

•  prevenirea riscurilor excluderii sociale; 

•  susţinerea celor mai vulnerabili; 
•  mobilizarea tuturor organismelor cu responsabilităţi în domeniul social 

şi a celor afectaţi de sărăcie şi excludere socială. 
Planurile naţionale de acţiune cuprind un spectru larg de politici şi in-

strumente de combatere a sărăciei, care reflectă preocupările de a răspunde 
celor patru obiective stabilite în comun, precum şi construcţia propriilor sisteme 
de protecţie socială. 

Toate ţările pun un accent deosebit pe facilitarea ocupării, ca direcţie-
cheie de combatere a sărăciei, politicile promovate în acest sens fiind orientate 
spre: 

•  crearea oportunităţilor de ocupare şi pe dezvoltarea capacităţii de în-
cadrare în muncă pentru acei indivizi, grupuri sau comunităţi care în 
genera! se află departe de piaţa muncii; 

•  dezvoltarea unei pieţe a muncii mai deschise şi sensibile la ocaparea 
celor care în general sunt marginalizaţi şi excluşi şi a unor instrumente 
de stimulare a ocupării categoriilor vulnerabile ale forţei de muncă (ti-
neri: lucrători vârstnici, persoane handicapate, minorităţi etnice şi em i-
granţi etc.); 

• reconcilierea dintre participarea la muncă şi viaţa de familie. 

În ceea ce priveşte facilitarea accesului la resurse, drepturi, bunuri şi 

servicii, programele naţionale se orientează spre: 
•  organizarea sistemelor de protecţie socială astfel încât tuturor să le fie 

garantate resursele necesare unui trai conform demnităţii umane şi să 
fie stimulată participarea la muncă a tuturor celor care sunt apţi de 
muncă. accentul fiind pus în acest context pe dezvoltarea sistemului de 
acordare a venitului minim garantat în sensul îmbunătăţirii adecva-
bilităţii şi accesibilităţii acestuia, precum şi pe asigurarea unor venituri 
din muncă suficient de mari şi a unei combinări a acestora cu ajutorul 
social, astfel încât să fie stimulată ocuparea beneficiarilor de ajutor: 
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•  facilitarea accesului ia o locuinţă decentă şi sănătoasă şi a posibilităţii 
de a utiliza serviciile necesare unui trai normal (electricitate, apă, căldu-
ră etc); 

•  asigurarea accesului la serviciile de ocrotire a sănătăţii: 

•  facilitarea accesului şi a utilizării serviciilor de educaţie şi cultură (cu 
accent special spre reducerea barierelor care împiedică participarea la 
educaţie, spre combaterea abandonului şcolar şi spre asigurarea for-
mării profesionale continue), precum a accesului la justiţie. În special în 
ceea ce priveşte cunoaşterea şi respectarea drepturilor. 

Politicile orientate spre prevenirea riscurilor de excludere socială au în 
vedere: 

•  promovarea incluziunii informaţionale {tnclusion), în sensul pregătirii 
oamenilor în vederea ocupării în locuri de muncă specifice economiei 
informaţionale şi prin facilitarea utilizării noilor instrumente de comuni-
care de către toţi cetăţenii, inclusiv de către cei aflaţi în situaţii de izo-
lare şi marginalizare; 

•  prevenirea supraîndatorării şi a fenomenului "oamenilor fără casă" 
(home-lessness); 

•  susţinerea solidarităţii familiale. 

Politicile de suport pentru categoriile cele mai vulnerabile sunt orientate 
în principal spre: 

•  promovarea integrării persoanelor care se confruntă cu sărăcia persis-
tentă, persoane handicapate sau persoane care se confruntă cu pro-
bleme speciale de integrare ("oameni fără casă", bolnavi mintal, 
consumatori de droguri şi alcoolici, ex-deţinuţi, prostituate etc.): 

•  eliminarea excluderii sociale în rândul copiilor; 

•  acţiuni în favoarea zonelor defavorizate. Realizarea celui de-al patru-
lea obiectiv implică: 

•  promovarea participării şi exprimării persoanelor aflate în situaţia de 
excludere socială; 

•  mobilizarea autorităţilor publice naţionale, regionale şi locale, crearea 
unor instrumente şi structuri de coordonare adecvate şi adaptarea ser-
viciilor administrative şi sociale la nevoile persoanelor aflate în situaţia 
de excludere socială: 

•  promovarea dialogului şi a parteneriatului dintre toate organismele pu-
blice şi private relevante prin: implicarea partenerilor sociali, a organiza-
ţiilor nonguvernamentale şi a prestatorilor de servicii sociale; încurajarea 
responsabilităţii sociale şi a angajării active a cetăţenilor; întărirea res-
ponsabilităţii sociale a mediului de afaceri. 
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Cuvânt introductiv 

 

În cadrul programului Utilizarea eficientă a resurselor naturale în indus-
trie şi politici de protecţie a factorilor de mediu (1999-2001), în anul 2000 s-a 
realizat studiul Eficienţa utilizării resurselor naturale (minerale şi forestiere) pe 
filiere ale industriilor de bunuri intermediare. Obiectivul studiului din acest an l-a 
constituit identificarea şi precizarea elementelor metodologice de abordare a 
eficienţei economice a utilizării resurselor naturale, cât şi prezentarea elemen-
telor de analiză a eficienţei utilizării acestora pe filiere tehnologice specifice fie-
cărui tip de resurse (minerale şi forestiere). 

În abordarea eficienţei exploatării resurselor naturale au existat preo-
cupări dintotdeauna, începând cu Ricardo şi Malthus, resursele naturale fiind 
considerate elemente de bază ale capitalului natural. Eficienţa economică 
exprimă, în zilele noastre, abilitatea agenţilor economici din România de a 
utiliza în mod raţional factorii de producţie, obţinând efecte maxime cu efor-
turi cât mai mici posibile în condiţiile naturale date. 

Important este faptul că, până în prezent, nu a fost încă identificată o 
metodologie cuprinzătoare şi unitară pentru aprecierea eficienţei exploatării şi 
utilizării resurselor naturale care să reflecte atât efortul făcut de societate (de 
la identificarea şi promovarea acestora în circuitul productiv, până la extrac-
ţia, prelucrarea şi încorporarea lor în bunuri intermediare), cât şi efectele ob-
ţinute (validate pe piaţă prin comercializarea acestor bunuri). 

În accepţiunea autorilor, eficienţa economică a utilizării resurselor natu-
rale trebuie abordată multicriterial, ceea ce permite, în cazu l industriei extrac-
tive, fundamentarea deciziilor de atragere în circuitul economic a noi 
zăcăminte de resurse minerale, exploatarea şi/sau închiderea unor unităţi, iar 
în cazul resurselor forestiere determinarea eforturilor implicate pentru rege-
nerarea şi păstrarea unui echilibru ecologic permanent. 

Studiul analizează eficienţa utilizării resurselor naturale (minerale şi fo-
restiere) pe filiere de prelucrare având în vedere o abordare multicriterială, 
dar în funcţie de specificul resursei (energetice sau neenergetice) s-a insistat 
fie pe utilizarea indicatorilor energetici şi tehnologici (cărbune, petrol şi gaze), 
fie tehnologici (minereuri), fie sociali (cărbune) sau pe cei ecologici (resurse 
forestiere). Scopul declarat fiind analiza eficienţei economice, tratarea pe fili-
ere tehnologice de prelucrare s-a concentrat pe indicatorii criteriului econo-
mic (cheltuieli de producţie, valoare adăugată, producţie industrială), aceştia 
prevalând, încă, în luarea deciziilor la diverse niveluri în ceea ce priveşte 
dezvoltarea în perspectivă a industriei extractive şi a exploatării resurselor 
forestiere. 
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Fiind în plin proces de tranziţie, cercetarea economică românească în-
că nu şi-a sedimentat toate elementele metodologice de evaluare a potenţia-
lului economic naţional; la fel, şi demersul nostru poate fi incomplet. Ca atare, 
autorii mulţumesc anticipat tuturor celor care vor veni cu sugestii şi propuneri 
de îmbunătăţire a analizelor prezentate în acest studiu. 

Autorii 



 

Capitolul 1 
CADRUL METODOLOGIC DE ABORDARE 
– factori de influenţă, cerinţe şi indicatori 

de analiză a eficienţei economice  
a utilizării resurselor naturale – 

 

Preocupări în domeniul fundamentării eficienţei exploatării resurselor na-
turale au existat întotdeauna, începând cu Ricardo şi Malthus, continuând cu 
reprezentanţii şcolii neoclasice şi până în prezent, când aceste resurse sunt 
considerate elemente de bază ale capitalului natural. Problematica fiind deo-
sebit de complexă, abordările sunt diferite în funcţie de tipul resursei (epuizabi-
le sau neepuizabile) şi tipul de proprietate (publică sau privată).  

La adoptarea deciziilor privind modul de alocare a resurselor pentru obţi-
nerea bunurilor economice, agenţii economici producători se confruntă cu două 
tipuri de constrângeri: interne (de ordin tehnologic), şi externe (specifice mediu-
lui economico-social unde-şi desfăşoară activitatea). Din multitudinea alternati-
velor de producţie agentul economic trebuie să aibă abilitatea de a alege pe 
cea mai eficientă din punct de vedere economic. Eficienţa economică exprimă, 
în acest caz, calitatea activităţii agentului economic de a utiliza în mod raţional 
factorii de producţie, deci de a obţine maximum de efect cu minimum de efor-
turi, ceea ce constituie o cerinţă esenţială în orientarea acţiunilor şi a deciziilor 
economice. Realizarea unei eficienţei economice maxime constituie factorul 
primordial în creşterea competitivităţii produselor pe piaţa internă şi externă.  

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, eficienţa economică a devenit 
un concept complex care trebuie să ia în considerare toate efectele rezultate 
dintr-un proces de producţie, atât a celor cuantificabile, cât, mai ales, a celor 
necuantificabile, în aria sa fiind incluse pe lângă problemele de natură econo-
mică şi cele sociale, tehnologice şi ecologice. În acest context, analizarea efi-
cienţei economice, trebuie făcută după un ansamblu de criterii atât de natură 
economică, cât şi socioumană care să ia în considerare nu numai efectele 
principale cât şi pe cele secundare, conexe şi colaterale, inclusiv pe cele ale 
factorului timp. 

1.1. Abordarea multicriterială a eficienţei economice  
în exploatarea şi utilizarea resurselor naturale  

Studierea eficienţei economice privind utilizarea resurselor naturale în 
condiţiile impactului progresului tehnic asupra producţiei este una din proble-
mele cele mai complexe şi mai disputate ale teoriei şi practicii contemporane 
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deoarece implică un ansamblu de criterii şi motivaţii specifice procesului deci-
zional de alegere a variantelor optime de producţie, pe baza unor factori de 
influenţă cu intensităţi diferite, în raport cu scopul acţiunii şi condiţiile socioeco-
nomice existente la un moment dat în societate. 

Până în prezent, nu există o metodologie cuprinzătoare şi unitară pentru 
aprecierea eficienţei exploatării şi utilizării resurselor naturale care să reflecte, 
pe de o parte, întregul efort pe care îl face societatea de la identificarea şi 
promovarea acestora în circuitul productiv, până la extracţia, prelucrarea şi în-
corporarea lor în bunuri economice, iar pe de altă parte, efectele obţinute, veri-
ficate prin comercializarea pe piaţă a respectivelor bunuri economice. În 
studiile efectuate în cadrul institutului, ca şi în literatura de specialitate se con-
sideră că, o apreciere corectă a evidenţierii eficienţei exploatării şi utilizării re-
surselor naturale trebuie să se bazeze, pe de o parte, pe utilizarea analizei 
multicriteriale în scopul evidenţierii eforturilor, iar pe de altă parte, pe identifica-
rea şi aplicarea unui model matematic de determinare a modului în care aceste 
eforturi sunt transmise şi influenţează competitivitatea bunurilor economice 
comercializate pe piaţa internă şi/sau externă. O asemenea abordare ne va 
permite să părăsim practica utilizării subiective a unui singur criteriu care poate 
fi, uneori, numai de natură politică. Aplicarea analizei multicriteriale, în analiza 
eficienţei economice, va permite: fundamentarea deciziilor de atragere în circu-
itul economic a unor noi zăcăminte de resurse minerale epuizabile; exploatarea 
şi/sau închiderea unor unităţi extractive; identificarea modalităţilor în care lua-
rea unor decizii afectează competitivitatea produselor industriale pe filiere teh-
nologice. În cazul resurselor forestiere, o asemenea abordare ne va facilita 
determinarea cu mai multă rigurozitate a eforturilor implicate pentru regenera-
rea şi păstrarea unui echilibru ecologic permanent, ţinând seama că, în gene-
ral, exploatarea neraţională a acestora are efecte dezastruoase asupra 
mediului înconjurător. 

În accepţiunea noastră, aşa cum am specificat anterior, eficienţa econo-
mică nu trebuie să se limiteze numai la elemente pur economice, ci să analize-
ze şi efectele introducerii progresului tehnic, modificărilor ecologice şi sociale, 
acţiunile politice într-o anumită etapă etc. În acest caz, comensurarea eficienţei 
economice presupune alegerea acelor indicatori care pot fi corelaţi şi incluşi 
într-un sistem multicriterial în aşa fel încât oricând să existe posibilitatea delimi-
tării criteriului economic unic, considerat optim pentru fiecare fază a fluxului 
tehnologic de utilizare a resurselor naturale. Criteriul economic unic se referă la 
corelarea componentelor acestui sistem, nu numai din punctul de vedere al 
cheltuielilor şi al rezultatelor proceselor productive, cât mai ales din cel al total i-
tăţii costurilor sociale ataşate diferitelor opţiuni economice şi tehnologice, ceea 
ce presupune mutaţii profunde în concepţiile şi comportamentele economico-
sociale ale agenţilor economici producători, reorientarea tehnologică a activită-
ţilor de producţie, modernizarea proceselor de producţie etc. Abordarea con-
ceptului de eficienţă economică, considerăm că trebuie făcută după acele 
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criterii care răspund intereselor atât la nivel microeconomic (al agentului eco-
nomic), cât şi la nivel macroeconomic, ca suport al asigurării competitivităţii şi 
dezvoltării economice-sociale a unei ţări. În procesul de accentuare a globali-
zării economiilor, competitivitatea trebuie privită nu numai la nivelul fiecărui 
agent economic producător, ci la nivelul economiei naţionale. 

Corelarea şi cuprinderea acestor criterii într-un sistem trebuie să ofere 
posibilitatea definirii la un moment dat a criteriului considerat optim, corespun-
zător fiecărei filiere de utilizare a unei anumite resurse naturale şi fiecărei eta-
pe de dezvoltare economico-sociale. 

Unul din obiectivele eficienţei economice îl constituie, minimizarea con-
sumului de resurse energetice şi de materii prime prin alegerea celor mai judi-
cioase căi şi metode de utilizare a fiecărei resurse naturale. Criteriul energetic 
este deosebit de relevant deoarece orice schimbare structurală ce apare în sis-
temul energetic şi/sau în investiţiile pentru prelucrarea primară a resurselor na-
turale influenţează nivelul de eficienţă economică din industria manufacturată 
ca şi din celelalte ramuri ale economiei naţionale. 

Criteriul tehnologic, de asemenea, are un rol important în aprecierea efi-
cienţei economice. De fapt, există o strânsă dependenţă între nivelul economic 
şi nivelul tehnologic al unei ţări, ritmul de introducere a progresului tehnic şi 
nivelul de eficienţă economică se intercondiţionează reciproc. Obţinerea efici-
enţei economice nu poate fi despărţită de introducerea acelor metode şi tehno-
logii de fabricaţie care să permită obţinerea unor produse calitativ superioare 
dar, în acelaşi timp, cu consumuri reduse de resurse energetice, de materiale 
şi de forţă de muncă şi, implicit, cu o productivitate sporită a muncii.  

Promovarea tehnologiilor nepoluante sau a celor care contribuie la pro-
tecţia mediului înconjurător, ca şi la reducerea efectelor nocive ale vechilor 
tehnologii, pentru refacerea ecosistemului, constituie, de asemenea, unul din 
obiectivele realizării unei industrii durabile şi eficiente. Efectele nocive şi cele 
de degradare a mediului pe care unităţile economice din industria extractivă şi 
de prelucrare primară le provoacă societăţii, respectiv economiei naţionale, nu 
întotdeauna au fost sau sunt evidenţiate în cheltuielile de producţie, ceea ce a 
făcut ca interesul pentru introducerea tehnologiilor nepoluante să nu fie prea 
mare. Însă, de cele mai multe ori, cheltuielile necesare pentru introducerea 
unor noi tehnologii sunt mai mici decât cele pentru refacerea mediului, pentru 
redarea în circuitul economic a multor terenuri agrosilvice afectate de activităţi-
le extractive, deoarece prevenirea poluării şi a degradării biosferei, în cele mai 
multe cazuri, costă mai puţin decât remedierea daunelor. Includerea în costur i-
le de producţie a cheltuielilor pentru prevenirea fenomenelor care afectează 
negativ mediul înconjurător, a devenit o condiţie sine qua non a fiecărei activi-
tăţi economice, în prezent nemaiputându-se vorbi de o eficienţă economică 
imediată ci de efecte economice în timp, progresul tehnic fiind de fapt un pro-



 

 

 

84 

gres ecologic care contribuie atât la protejarea, cât şi la refacerea daunelor 
provocate biosferei. 

Promovarea la export a produselor competitive, deci a unui export efici-
ent prin care să se asigure echilibrarea balanţei externe şi de plăţi a ţării consti-
tuie un criteriu deosebit de important în abordarea eficienţei economice, în 
special pentru ţările importatoare de resurse energetice şi de materii prime. În 
acest sens, considerăm ca deosebit de necesară analizarea eficienţei utilizării 
resurselor naturale şi prin modul în care fiecare resursă încorporată într-un 
produs destinat exportului este valorificată. O asemenea analiză se impune cu 
atât mai mult pentru produsele comercializabile pe piaţa Uniunii Europene, cu 
cât una din principalele condiţii o reprezintă respectarea regulilor de origine, 
prin care se cere ca fiecare produs să aibă încorporate cel puţin 60% resurse 
din producţia internă. 

În concluzie, interpretarea criteriilor de abordare a eficienţei economice 
trebuie să fie făcută distinct, în funcţie de tipul resursei exploatate (energetice, 
minerale, forestiere etc.), ca şi tipul produsului în care este încorporată (produs 
energointensiv sau material-intensiv). De asemenea, la analiza eficienţei utili-
zării resurselor naturale nu trebuie omise influenţele a doi factori, factorul timp 
şi factorul natural. 

Orice proces investiţional privind identificarea, confirmarea şi atragerea 
în circuitul economic a anumitor zăcăminte de resurse minerale, exploatarea 
fondului forestier, ca şi promovarea în circuitul agricol a unor terenuri cu fertil i-
tate scăzută implică un anumit risc datorat influenţelor factorului natural şi fac-
torului timp. Dacă la stabilirea volumului cheltuielilor de investiţii şi a celor de 
producţie influenţa factorului natural poate fi determinată cu mai multă precizie, 
ca urmare a cunoaşterii condiţiilor de exploatare, cuantificarea factorului timp 
este dificilă şi supusă permanent modificărilor determinate de jocul preţurilor pe 
piaţa mondială la materiile prime şi la resursele energetice, ca şi de impactul 
progresului tehnic.  

Alegerea alternativelor de exploatare a anumitor resurse naturale se ba-
zează pe cunoaşterea condiţiilor naturale în funcţie de care urmează să se de-
termine tehnologia de exploatare şi, implicit, nivelul de eficienţă economică 
obtenabil. De exemplu, în cazul zăcămintelor de substanţe minerale, într-un 
anumit fel se pune problema influenţei factorului natural asupra nivelului de ef i-
cienţă economică la exploatarea în subteran şi în alt fel la exploatarea în carie-
ră. De asemenea, stabilirea eforturilor de atragere în circuitul productiv a 
anumitor resurse naturale, implicit deschiderea finanţărilor pentru începerea 
investiţiilor la noile obiective, se bazează pe evaluarea cantitativă şi calitativă 
atât a rezervelor exploatabile (pentru substanţele minerale), cât şi a terenurilor 
agricole şi silvice (în cazul resurselor de origine vegetală). 

În cazul resurselor minerale, factorul natural este cel care relevă cel mai 
bine discrepanţa dintre eforturile făcute de ţara noastră pentru obţinerea resur-
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selor naturale din producţia internă faţă de cele realizate de alte ţări care bene-
ficiază de condiţii geominiere mai favorabile. Cu alte cuvinte, condiţiile naturale 
sunt cele ce generează dezavantaje comparative în exploatarea zăcămintelor 
din ţara noastră. Factorul natural este cel care influenţează nivelul principalilor 
indicatori de apreciere a oportunităţii atragerii în circuitul economic a noi resur-

se minerale
1
.  

Exploatarea, ca şi atragerea în circuitul economic a unor noi zăcăminte 
de resurse minerale, sunt puternic influenţate de factorul timp, în prezent fiind 
exploatate perimetre cu condiţii geominiere dintre cele mai dificile şi care, în 
cele mai multe cazuri, necesită adoptarea unor noi tehnologii şi metode avan-
sate de recuperare a resursei, în măsură să reducă eforturile nefavorabile date 
de calitatea rezervelor. 

Cuantificarea influenţei factorului timp este destul de dificilă în industria 
extractivă unde, eficienţa economică a exploatării unor zăcăminte de substanţe 

minerale depinde de factorul natural
2
. Factorul timp poate influenţa nivelul indi-

catorilor economici, pe de o parte, ca factor favorabil sau compensator al efec-
telor nefavorabile ale factorului natural, iar pe de altă parte ca factor de 
agravare a acestor efecte prin mărirea imobilizărilor de fonduri de investiţii sau 
de producţie în diferite etape. De aceea este necesară o judecată pertinentă 
privind modul de alocare a fondurilor de investiţii atât pentru a compensa efec-
tele nefavorabile ale factorului natural, cât şi pentru a preveni viitoare cheltuieli 
datorate neluării în considerare a unor aspecte ecologice şi sociale. 

În cazul resurselor forestiere, timpul este acela care influenţează direct 
eforturile pentru refacerea fondului forestier (exploatat fără nici o motivare) sau 
pentru asigurarea echilibrului ecologic al unei zone, ţinând seama de faptul că 
regenerarea pădurilor durează 50-100 ani în funcţie de specia de arbori plan-
taţi. Factorul timp exercită influenţe multiple şi în diferite momente ale ciclului 
de atragere în circuitul economic a unor resurse forestiere, influenţe care, de 
multe ori, nu pot fi cuantificate riguros. O asemenea problemă apare, deoarece 
între momentul plantării arborilor şi exploatarea propriu-zisă a unei păduri trece 
o perioadă lungă, timp în care se produc modificări sensibile în viaţa econom i-

                                                        
1
 În funcţie de condiţiile geominiere de zăcământ se alege  tehnologia şi se stabileşte  nive-
lul fiecărui indicator, atât a celor energetici (consumurile de energie depind de nivelul teh-
nologiei adoptate), ecologici (gradul de poluare este în funcţie de tipul tehnologiei 
utilizate), sociali (numărul şi calitatea forţei de muncă depind de tipul exploatării şi de teh-
nologia de preparare), cât mai ales a celor economici (volumul investiţiilor, mărimea costu-
rilor unitare de producţie, productivitatea muncii etc.). 

2
 Sunt numeroase exemple în care rezerve de resurse minerale, deşi identificate şi confir-
mate geologic, sunt încadrate pentru mult timp în categoria rezervelor de prognoză, din 
lipsa unor tehnologii de preparare eficiente tehnico-economic. În momentul apariţiei unor 
tehnologii, rezervele respective sunt reanalizate pentru a fi atrase în circuitul economic, 
dacă au condiţii tehnico-economice de exploatare eficiente. 
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că, fapt pentru care se pune adesea problema reactualizării efectelor în funcţie 
de evoluţia ratei dobânzii. 

În concluzie, apreciem că pentru cuantificarea influenţei factorului natural 
asupra oportunităţii atragerii în circuitul productiv a anumitor resurse naturale 
trebuie să se ţină seama de cantitatea şi calitatea rezervei, iar pentru cuantif i-
carea influenţei factorului timp, de “cheltuielile unitare echivalente” şi/sau de 
“cheltuielile actualizate în funcţie de rata dobânzii” la un anumit orizont de timp. 

În noul context istoric de trecere la economia globalizată, eficienţa ex-
ploatării şi utilizării resurselor naturale trebuie să fie făcută cu mult discernă-
mânt, astfel încât să nu fie lezat interesul naţional, ca şi cel al agenţilor 
economici producători şi utilizatori. În faţa acestor noi provocări, consider că o 
asemenea analiză trebuie să fie făcută atât pe cele trei niveluri consecutive de 
realizare a bunurilor economice: industria extractivă; industria producătoare de 
bunuri intermediare; industria prelucrătoare, cât şi în funcţie de modul în care 
agenţii economici din România răspund şi se confruntă cu condiţiile impuse de 
piaţa internă şi/sau piaţa externă, mai ales cu cele impuse de UE. 

1.2. Probleme specifice determinării eficienţei economice a ex-
ploatării şi utilizării resurselor minerale  

Industria extractivă a constituit nucleul dezvoltării economice în fazele 
timpurii ale industrializării, atât prin materiile prime şi energia necesară pe care 
le-au oferit acestui proces, cât şi prin aportul său la crearea acumulărilor. O 
dată cu dezvoltarea economică a ţărilor, cu amplificarea schimburilor econo-
mice internaţionale, aportul industriei extractive la crearea PNB s-a diminuat 
continuu în favoare celorlalte ramuri industriale şi sectoare ale economiei naţi-
onale.  

Comparativ cu celelalte ramuri ale industriei, industria extractivă are 
anumite caracteristici, care-i imprimă şi o tratare diferită a eficienţei economice:  

 faţă de nivelul mediu de eficienţă a investiţiilor în industrie, cel realizat în 
industria extractivă este mai redus; 

 relaţiile dintre elementele proceselor de producţie extractive se prezintă 
diferit, omul şi factorii de producţie utilizaţi sunt în continuă mişcare în 
condiţiile în care stocul de resurse minerale care urmează să fie extras 
nu se modifică;  

 cunoaşterea dimensiunii şi calităţii rezervei impune executarea de lucrări 
generatoare de cheltuieli suplimentare pentru cercetarea subsolului, or-
ganizarea unor compartimente geologice şi topografice, crearea unor noi 
fronturi de lucru etc.  

 modificarea locului de muncă, în condiţiile lucrului subteran, sub influenţa 
unor variaţii permanente a presiunii miniere, a emanaţiilor de gaze, a vii-
turilor de apă etc., reclamă organizarea unor sectoare şi activităţi specia-
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le, mai ales pentru refacerea unor lucrări miniere, dirijarea presiunii mini-
ere, aerajul locului de muncă, degazarea zăcămintelor, evacuarea apelor 
etc.  

 condiţiile specifice de lucru determină consumuri suplimentare de muncă 
pe unitatea de produs şi necesită un volum mai mare de manoperă; 

 complexitatea activităţii de producţie este cauzată atât de numărul şi de 
varietatea substanţelor utile ce trebuie exploatate, cât şi de multiplele 
probleme pe care situaţia geominieră le ridică pentru fiecare zăcământ în 

parte
1
. 

Specificul investiţiilor din industria extractivă este, de asemenea, deose-
bit de cel al investiţiilor din ramurile prelucrătoare şi se caracterizează prin: 

 amplasamentul unităţilor de producţie este impus de regiunea în care se 
află zăcământul respectiv şi nu este ales în raport cu sursele de aprovi-
zionare cu materii, materiale, resurse energetice etc.; 

 calitatea produselor miniere este întotdeauna condiţionată de calitatea 
zăcământului; 

 fronturile de lucru sunt în permanenţă deplasate fie în lungimea, fie în 
adâncimea zăcământului ceea ce conduce la efectuarea de investiţii su-
plimentare pentru menţinerea capacităţii de producţie. 

Activitatea în industria extractivă este în continuă schimbare fiind legată 
în mod nemijlocit de acţiunea factorului natural dată de calitatea zăcământului 
exploatat, în principal, de conţinutul de substanţe utile, de posibilităţile de ac-
ces la acestea şi de nivelul tehnologiilor de preparare (exprimat prin gradul de 
recuperare a elementelor utile din minereurile extrase). La o anumită perioadă, 
după începerea exploatării, se poate produce înrăutăţirea calităţii zăcământului 
sau creşterea dificultăţii accesului la acesta, astfel încât activitatea, care la în-
ceput era rentabilă, să nu mai poată fi continuată din motive de eficienţă eco-
nomică. Încă de la începutul atragerii în circuitul economic, anumite zăcăminte, 
deşi conţin o gamă largă de elemente utile, sunt exploatate cu o eficienţă scă-
zută, întrucât tehnologiile de preparare cunoscute permit numai o recuperare 
parţială a acestor substanţe, iar masa minieră extrasă nu este valorificată inte-
gral. Deşi condiţiile de mediu în industria extractivă au o influenţă mai redusă 
asupra nivelului producţiei, acestea influenţează direct productivitatea muncii şi 

nivelul de eficienţă economică
2
. 

                                                        
1
 În România, deşi zăcămintele de resurse  minerale au un număr variat şi însemnat de sub-
stanţe minerale, conţinutul componenţilor utili ai minereurilor extrase, în special a celor 
metalifere, se situează, în general, sub nivelul conţinutului componenţilor utili similari pe 
plan mondial.  

2
 Este cazul exploatării în carieră la care condiţiile atmosferice influenţează direct nivelul 
productivităţii muncii şi, implicit, pe cel al eficienţei economice a respectivelor activităţi. 
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Specific industriei extractive este atât consumul mare de fonduri de pro-
ducţie, cât mai ales, recuperarea relativ lentă a acestora. Comparativ cu indus-
tria prelucrătoare, în industria extractivă consumul de fonduri de producţie pe 
lucrător ocupat este mult mai ridicat, deşi eficienţa economică a acestei ramuri 
este mult mai scăzută. 

O particularitate a industriei extractive o constituie faptul că, deşi produc-
tivitatea muncii pe lucrător poate creşte, eficienţa economică a activităţii minie-
re poate înregistra scăderi. Acest fenomen se manifestă, în special, la 
exploatarea zăcămintelor cu conţinuturi tot mai scăzute de elemente utile, unde 
pe unitatea de substanţă recuperată din minereul extras se înregistrează cos-
turi sociale tot mai ridicate. 

În cazul substanţelor minerale utile solide (cărbuni şi minereuri) condiţiile 
de zăcământ care caracterizează aceste resurse se referă la: cantitatea mini-
mă de rezerve exploatabile industrial; adâncimea maximă de exploatare la zi şi 
în subteran; grosimea minimă a straturilor sau filoanelor; grosimea maximă a 
intercalaţiilor de steril sau extinderea maximă a zonelor necorespunzătoare 
calitativ şi care se includ în extinderea rezervoarelor; coeficientul maxim de de-
scoperită pentru zăcămintele exploatate la zi; coeficientul minim de mineraliza-
re, pe unităţi de calcul (în cazul existenţei intercalaţiilor sterile) care nu pot fi 
conturate în faza de cercetare; condiţiile hidrologice ale formaţiunilor acvifere 
(presiune maximă, debit maxim), tectonica zăcământului etc. 

În afara cunoaşterii acestor condiţii naturale cu caracter general se im-
pune, pentru fiecare grupă de rezerve, identificarea condiţiilor specifice ce ca-
racterizează o anumită resursă, astfel: 

 pentru lignit şi cărbune brun trebuie specificate în mod obligatoriu pute-
rea calorifică inferioară medie minimă a combustibilului iniţial (care diferă 
de la un zăcământ la altul şi chiar în cadrul aceluiaşi zăcământ de la un 
strat la altul), iar pentru huilă conţinutul mediu de cenuşă şi de umiditate 

la combustibilul anhidru
1
; 

 în cazul minereurilor metalifere şi a unor substanţe nemetalifere condiţiile 
industriale specifice trebuie să fie cunoscute încă de la deschiderea ex-
ploatării şi se referă la: conţinuturile minime limită în component util echi-
valent (pentru conturarea rezervelor totale şi a celor industriale); 
conţinuturile medii minime în component util (pe unitatea de calcul, ză-
cământ sau perimetru); conţinutul maxim în componenţi dăunători şi con-
ţinutul mediu minim în component util echivalent (pe total rezervă din 
care rezerve exploatabile industrial); 

                                                        
1
 Rezervele de huilă ale ţării noastre sunt formate din huile de gaz slab cocsificabil (22% din 
zăcăminte), huile de gaz flambate, de asemenea, slab cocsificabile (25% din zăcăminte), 
huile pentru cocs (10% din zăcăminte), şi huile energetice fără proprietăţi de cocsificare 
(43% din zăcăminte). 



 

 

89 

 în cazul substanţelor minerale utile fluide (ţiţei şi gaze naturale) se ţine 
seama de condiţiile naturale specifice, necesare pentru evaluarea canti-
tativă şi calitativă a rezervelor care se referă la gradul de cunoaştere a 
unităţilor hidrodinamice cu unităţi de bază ale zăcământului. La stabilirea 
gradului de cunoaştere a unităţilor hidrodinamice se iau în considerare 
condiţiile geologice ale zăcământului, valorile medii şi variaţia caracteris-
ticilor fizice ale rocilor colectoare ale fluidelor respective (grosimea totală 
şi efectivă, porozitatea, saturaţia în fluide etc.), precum şi caracteristicile 
chimice ale acestora (conţinutul în sulf, vâscozitatea etc.). Astfel, gradul 
de recuperare a hidrocarburilor, exprimat prin factorul final de recuperare 
din rezervă, este determinat, pe de o parte, de caracteristicile geologice 
şi geofizice ale unităţii hidrodinamice, iar pe de altă parte, de nivelul teh-
nicii şi al metodelor de exploatare disponibile la un moment dat. De men-
ţionat este şi faptul că evaluarea rezervelor de hidrocarburi fluide trebuie 
să se facă nu numai pe baza parametrilor geologici şi geofizici determ i-
naţi pentru unitatea hidrodinamică, ci şi în funcţie de eforturile economice 
şi energetice implicate pentru obţinerea acestor resurse. 

Cuantificarea influenţei factorului natural asupra nivelului principalilor in-
dicatori de apreciere a eficienţei economice a exploatării unor zăcăminte de 
resurse minerale este o problemă destul de dificilă, mai puţin abordată în litera-
tura de specialitate. În general, se consideră că, dacă se cunoaşte cantitatea şi 
calitatea rezervei, se poate aprecia cuantumul cheltuielilor necesare exploatării 
respectivului zăcământ. Aceşti doi indicatori nu sunt însă suficienţi pentru de-
terminarea influenţei factorului natural asupra indicatorilor de apreciere a opor-
tunităţii atragerii în circuitul economic a unor zăcăminte de resurse minerale. În 
afară de volumul şi calitatea rezervei, pentru o apreciere corectă a volumului 
principalilor indicatori ce exprimă influenţa factorului natural, trebuie să se ia în 
considerare şi adâncimea medie de exploatare, distanţa medie de transport a 
masei miniere sau a fluidelor la instalaţiile de preparare sau la beneficiar, gro-
simea straturilor în cazul substanţelor minerale solide sau a caracteristicilor 
fizice ale rocilor colectoare în cazul fluidelor etc. Influenţa factorului natural 
asupra nivelului unor indicatori, cum sunt: volumul investiţiilor, mărimea costuri-
lor unitare de producţie, consumul de resurse energetice, randamentul de re-
cuperare etc., se determină în funcţie de mai multe variabile. În acest caz, 
indicatorii care exprimă factorul natural, cum sunt: volumul rezervei industriale, 
calitatea rezervei, volumul lucrărilor de deschideri şi pregătiri miniere, adânci-
mea medie de exploatare, conţinutul mediu util, distanţa medie de transport a 
masei miniere sau a utilajului, reprezintă variabile care influenţează diferit nive-
lul principalilor indicatori de apreciere a eficienţei exploatării anumitor zăcămin-
te de resurse naturale. 

Factorul natural, exprimat prin diversitatea condiţiilor geominiere ale ză-
cămintelor, influenţează nivelul tuturor indicatorilor de apreciere a oportunităţii 
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atragerii în circuitul economic a unor noi resurse naturale ca şi a eficienţei ex-
ploatărilor. Această influenţă poate fi directă (atunci când nivelul acestor indi-

catori depinde direct de nivelul indicatorilor ce exprimă factorul natural) şi 

indirectă (când influenţa este în lanţ)
1
.  

În cazul în care factorul natural (calitatea minereului scade, iar accesul la 
zăcământ devine tot mai greu) înregistrează efecte negative cumulate, meto-
dele de extracţie şi tehnologiile de preparare, deşi sunt moderne, nu pot asigu-
ra creşterea producţiei pe post. Mai mult, valoarea pe unitate de substanţă utilă 
creşte ca efect al acţiunii atât a forţelor naturale, cât şi a celor de dotare, iar 
eficienţa economică se reduce continuu, ajungându-se la exploatări ineficiente. 
În concluzie, în industria extractivă progresul tehnic nu poate fi însoţit întotdea-
una de sporirea eficienţei economice, nici de un progres economic al ramurii. 

Eficienţa economică a exploatării zăcămintelor de resurse minerale este 
legată direct de schimbarea în timp a volumului masei miniere extrase, a calită-
ţii mineralului, a cheltuielilor specifice de extracţie care antrenează modificări 
ale tehnologiilor de preparare (în scopul realizării produselor la parametrii cal i-
tativi necesari proceselor de prelucrare primară), deci de factorul timp. Modif i-
cările produse în calitatea produselor miniere datorită atragerii în circuitul 
productiv a zăcămintelor mai sărace determină schimbări, de multe ori radica-
le, în industriile de prelucrare primară, ceea ce impune evaluarea cheltuielilor 
de extracţie înainte de începerea exploatării propriu-zise a unui zăcământ. 

Influenţa factorului timp asupra oportunităţii atragerii în circuitul economic 
a unor noi zăcăminte de resurse minerale este crucială. Perfecţionările aduse 
utilajelor de exploatare şi de prospectare geologică, ca şi a celor de exploatare 
au dus la atragerea în circuitul economic a unor resurse care până nu de mult 
erau considerate atât improprii folosirii lor industriale, cât şi mult prea scumpe 
(petrolul extras din subsolul marin, zăcămintele de minereuri metalifere cu con-
ţinut scăzut, lignitul cu putere calorică redusă etc.). De asemenea, posibilităţile 
tehnologice ale actualului sfârşit de mileniu au permis descoperirea unor noi 
materii prime care să le înlocuiască pe cele tradiţionale devenite deficitare. To-
tuşi, trecerea la noile materii prime s-au făcut destul de greu şi se fac în conti-
nuare cu dificultate. 

Timpul are influenţe deosebite şi asupra ciclului de atragere în circuitul 
economic a unor noi zăcăminte de resurse minerale. De exemplu, între mo-
mentul cercetării fundamentale geologice şi al descoperirii unui zăcământ (ce 
conţine una sau mai multe substanţe utile) şi momentul confirmării rezervei, a 
proiectării şi deschiderii investiţiilor, trece o perioadă destul de mare, iar lucrări-
le de investiţii şi de deschideri miniere pot dura încă mult timp, perioadă în care 

                                                        
1
 De exemplu, conţinutul în cenuşă al huilei extrase influenţează direct randamentul de re-
cuperare a huilei nete, consumul specific de energie influenţează nivelul energiei nete rea-
lizate pe tona de huilă energetică sau cocsificabilă etc. 



 

 

91 

se avansează, şi totodată se imobilizează, fonduri de investiţii pentru obiective 
care vor fi folosite de generaţiile viitoare

1
.  

În industria extractivă cele mai mari fonduri sunt imobilizate în perioada 
de investiţii care are durate diferite în funcţie de tipul exploatării şi volumul re-
zervelor, ca şi de durata care se parcurge până la atingerea capacităţilor de 
producţie. În industria extractivă, spre deosebire de celelalte ramuri ale produc-
ţiei materiale, durata care se parcurge până la atingerea capacităţii de profil 
este destul de mare, întrucât, deşi o unitate minieră este proiectată pentru o 
anumită capacitate finală de producţie, pe parcurs, pe măsura exploatării ză-
cămintelor, se pun în funcţiune capacităţi de producţie parţiale, în cele mai mul-
te cazuri, fără obţinerea unui profit, deoarece costurile unitare de producţie 
sunt foarte mari. Pe măsura pătrunderii în zăcământ, a creării fronturilor de lu-
cru şi a atingerii capacităţilor de producţie proiectate, cheltuielile de producţie 
scad şi apoi se menţin aproximativ constante atâta timp cât condiţiile naturale de 
zăcământ nu suferă modificări sensibile. O dată cu scăderea calităţii rezervei, cu 
declinul natural al zăcământului şi cu creşterea dificultăţilor de extracţie, cheltuie-
lile necesare obţinerii unităţii de produs minier cresc fiind necesare noi investiţii 
pentru menţinerea capacităţilor de producţie până la epuizarea stocului. 

Cuantificarea riguroasă a cheltuielilor de producţie şi a celor de investiţii, 
cumulate pentru toate fazele de atragere în circuitul economic şi de exploatare 
a unui zăcământ este destul de dificilă, mai ales în cazul în care această peri-
oadă se întinde pe parcursul a mai multor generaţii, iar cheltuielile iniţiale de 
cercetare geologică, de proiectare şi de investiţii sunt suportate numai de cei 
ce iniţiază asemenea activităţi.  

În concluzie, specificul investiţiilor în industria extractivă necesită acorda-
rea unui rol deosebit cuantificării influenţei factorului timp pentru comensu-
rarea, la un moment dat, fie a eforturilor realizate în trecut (în cazul în care se 
pune problema oportunităţii menţinerii sau dezvoltării vechilor capacităţi de 
producţie), fie a efectelor ce pot fi obţinute în viitor (în cazul exploatării unor noi 
zăcăminte)

2
.  

Dintre indicatorii folosiţi în analiza oportunităţii exploatării unor zăcăminte 
de resurse minerale, cei care prezintă gradul de relevanţă cel mai ridicat din 

                                                        
1
 Sunt cazuri în care anumite rezerve sunt considerate ca probabile sau de prognoză, întru-
cât în momentul identificării nu au condiţii tehnico-economice de valorificare, şi care pot 
deveni exploatabile în viitor pe măsura descoperirii unor noi metode de extracţie şi tehno-
logii de preparare, eficiente din punct de vedere economic. Perioada care se parcurge de 
la identificarea şi confirmarea rezervelor şi includerea lor în rândul celor exploatabile este 
destul de mare, ceea ce face ca, de cele mai multe ori, eforturile iniţiale de cercetare geo-
logică să nu mai poată fi recuperate prin preţurile de comercializare a produsului minier. 

2
 În acest scop este necesară analiza dinamică prin care să se poată actualiza la un anumit 
moment toate valorile dispersate în timp (metodă numită “tehnica actualizării”), pe baza 
unei fundamentări aprofundate asupra duratei ciclului de atragere în circuitul economic a 
zăcământului şi a mărimii coeficientului de actualizare. 
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punctul de vedere al posibilităţilor de cuantificare a influenţei factorului timp 
asupra acestei activităţi sunt indicatorii “cheltuieli unitare echivalente” şi/sau 
“cheltuieli actualizate”, ambii oferind posibilitatea comensurării eforturilor în or i-
ce etapă a ciclului de atragere în circuitul economic a unor noi rezerve de re-
surse naturale. Opţiunea pentru calcularea fie a “cheltuielilor unitare echiva-
lente”, fie a “cheltuielilor actualizate” la cuantificarea influenţei factorului timp 
asupra oportunităţii exploatării resurselor minerale este susţinută şi de faptul 
că, pe de o parte, aceste resurse sunt diferite ca tip, iar pe de altă parte, rezer-
vele aceleiaşi resurse diferă cantitativ şi calitativ, ceea ce face ca, în mare mă-
sură exploatările miniere să nu aibă aceleaşi capacităţi de producţie. Orice 
reducere a etapelor de atragere în circuitul economic a unor rezerve şi, implicit, 
a duratei de imobilizare şi a creşterii fondurilor imobilizate are influenţe benef i-
ce asupra eficienţei economice a exploatării zăcămintelor respective. 

Stabilirea modului în care factorul timp influenţează (în diferitele etape 
ale circuitului de atragere în circuitul economic şi de exploatare a unei rezerve) 
nivelul eforturilor făcute şi al veniturilor obţinute are o importanţă deosebită şi 
pentru determinarea momentului în care exploatarea respectivului zăcământ 
devine ineficientă, punându-se astfel problema, fie a alocării unor fonduri de 
investiţii suplimentare pentru noi metode şi tehnologii care să fie eficiente din 
punct de vedere economic, fie a închiderii unităţii miniere respective (anexa 
nr. 1.1.). Între indicatorii de apreciere a oportunităţii atragerii în circuitul eco-
nomic a unor zăcăminte de resurse minerale, ca şi a celor de exploatare a ză-
cămintelor respective, există legături multiple care pot fi evidenţiate prin 
intermediul unor funcţii specifice (tabelul nr. 1.1.). 

 
Tabelul nr. 1.1. 

Indicatori de apreciere a eficienţei economice a exploatării resurselor 
minerale (activităţi extractive şi de preparare)  

 
Faza Indicatorul Modul de 

exprimare 
Relaţia de calcul Criteriul  

eficienţei 

Extracţia  Investiţia 
specifică 






 e

rs  

lei/tona* 
masă mi-
nieră ex-

trasă 
e
rq

e
rae

rs   





e
riq

e
riae

rS  

i=1,2, în 

e
rq -maxim 

e
rs -minim 

 Productivi-
tatea muncii 

e
rW  

tone*/om 
(m.c. în 
cazul 

gazelor 
naturale) 

e
rN

e
rqe

rW   





e
riN

e
riqe

rW
 

i=1,2, în 

e
rq -maxim 

e
rW -minim 
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Faza Indicatorul Modul de 
exprimare 

Relaţia de calcul Criteriul  
eficienţei 

 Consumul de 
resurse en-

ergetice 

(
e
rK ) 

tcc/tona*  

e
rq

e
je

e
rK   






e
riq

e
jie

e
rK  

i=1,2, în 
j=1,2, în 

e
rq -maxim 

e
rK -minim 

 Costurile uni-
tare de 

producţie 






 e

rc  

lei/tona*  

e
rq

e
rce

rc   





e
riq

e
rice

rc  

i=1,2, în 

e
rq -maxim 

e
rc -minim 

 Eficienţa 
economică a 
fondurilor fixe 

(
e
rz ) 

tona*/1000 
lei fonduri 

fixe din 
activitatea 
de bază 

e
rf

e
rqe

rz   





e
rif

e
riqe

rz  

i=1,2, în 

e
rq -maxim 

e
rz -minim 

 Eficienţa en-
ergetică a 

fondurilor fixe 






 e

re  

tcc/1000 lei 
fonduri fixe 
din activita-
tea de ba-

ză 

e
rf

e
je

e
re   

j=1,2,îe 






e
rif

e
jie

e
rE  

i=1,2, în 
j=1,2, în 

e
rq -maxim 

e
re -minim 

Prepararea 
în cazul mi-
nereurilor şi 
cărbunilor 

Randamentul 
de recupe-

rare a utilului 
în concentrat 

p
r  

% 
100

e
rq

p
nqp

r
 

100






e
riq

p
riqe

r
 

i=1,2, în 

 

 Investiţia 
specifică de 

fază 






 p
rs  

lei/tona**  

p
rq

p
rap

rs   





p
riq

p
riap

rS
 

i=1,2, în 

p
rq -maxim 

p
rs -minim 

 Cumulată 

 










e
rs

PE
 

lei/tona** 

p
rq

p
rae

rap
res




 



 


p
riq

p
riae

riap
reS

i=1, 

2, 11, în 

p
rq -maxim 

e
rs -minim 

 Productivi-
tatea muncii 

de fază 








 p
rW  

tone**  

p
rN

p
rqp

rW   






p
ri

N

p
ri

qp
rW

 

i=1,2,în 

p
rq -maxim 

p
rW -maxim 



 

 

 

94 

Faza Indicatorul Modul de 
exprimare 

Relaţia de calcul Criteriul  
eficienţei 

 Consumul de 
resurse 

energetice de 

fază 






 p
rK  

tcc/tone**  

p
rq

p
rep

rK


  






p
ri

q

p
ri

ep
rK

 

i=1,2, în 

p
rK -minim 

p
rq -maxim 

 Consumul 
cumulat de 

resurse 
energetice 

tcc/tona**  p

r
K

e
rK

c

rj
K 

 









 p

qri

p
eri

e
Nri

e
ejic

rjK

 









 p

qri

p
eri

e
Nri

e
ejic

rjK

 

c
rj

K -minim 

c
rq -maxim 

 Costurile uni-
tare de 

producţie 

lei/tona**  

p
rq

p
rCp

rc   





p
ri

q

p
ri

Cp
rC

 
p
rc -minim 

p
q -maxim 

 Eficienţa 
economică a 
fondurilor fixe 

de fază 

tone**/ 
1000 lei 

fonduri fixe 
din activi-
tatea de 

bază 

p
rf

p
rqp

rZ   





p
ri

f

p
ri

qp
rZ

 

i=1,2, în 

p
rZ -maxim 

p
rq -maxim 

 Cumulată 








 p
cZr  

tone**/100
0 lei fonduri 

fixe din 
activitatea 
de bază 

 PE   

p
rf

e
rf

p
rqp

rcZ




 

 




p
ri

fe
ri

f

p
ri

qp
rcZ

i=1,2

,în 

p
rZ -maxim 

p
rq -maxim 

 p
rcV  

lei cifră de 
aface-

ri/1000 lei 
fonduri fixe 
din activita-
tea de ba-

ză 

 PE   

p
rf

e
rf

mfPp
reV




 

 




p
ri

fe
ri

f

mfiPp
rcV

 

p
rcV -maxim 

p
rZ -maxim 

 Eficienţa en-
ergetică a 

fondurilor fixe 








 p
rE  

tcc/1000 lei 
fonduri fixe 
din activita-
tea de ba-

ză 

p
rf

e
rf

p
j

ee
j

e
p
re



 


j=1,

2,în 

p
ri

fe
ri

f

p
ji

ee
ji

e
p
rE



 


I=1,2

, în 
j=1,2, în 

p
re -minim 

p
rq -maxim 

Notă: * tona de resursă minerală extrasă (minereuri, cărbune, ţiţei) şi 1000 m.c. gaze 
naturale extrase;** tone de concentrate metalifere sau huilă preparată. 
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Semnificaţia simbolurilor utilizate: 

Pe
ra
,

- investiţiile efectuate pentru extracţie (e) şi prepararea (P) a resurselor mi-
nerale; 

Pe
rq
,

- cantitatea de mineral (e) şi de concentrat (P); 

Pe
rN
,

- numărul de muncitori utilizaţi pentru extracţie (e) şi prepararea (P); 

Pe
ij

e
,

- consumul de resurse energetice (j) pentru extracţia (e) şi prepararea (P); 

Pe
rf

,
- valoarea medie anuală a fondurilor fixe din activitatea de bază în extracţie 

(e) şi preparare (P); 

Pe
rC

,
- cheltuielile de producţie înregistrate în activitatea de extracţie (e) şi prepa-

rare (P), determinate conform relaţiei: 














n

j

m
j

QjP

csPPCeC
jC

1  

unde: 
jC

- reprezintă cheltuielile alocate pentru cantitatea utilă ―j‖ (în lei/an); 

eC
şi pC

- costul de producţie pentru extracţie (e) şi preparare (P) (în lei/an); 

Pcs  - valoarea componentelor utile extrase secundar (în lei/an); 

jP
 - preţul unei tone de resursă în concentrate (lei/t); 

m
j

Q
- producţia anuală de concentrate (tone); 

n   – cantitatea de concentrate ce constituie producţia destinată vânzării (tone). 
 

Analizele economice privind eficienţa economică în industria extractivă, 
sunt fundamental diferite de cele utilizate în cazul resurselor reînnoibile sau în 
industria prelucrătoare. Teoretic, proprietarul unui zăcământ de resurse mine-
rale atras în circuitul economic (fie că este un proprietar privat, fie că este sta-
tul), poate să-şi facă un program de extracţie în timp (pe toată durata de 
exploatare a întregului stoc de resurse minerale), în condiţii de eficienţă eco-
nomică, în scopul obţinerii unui profit maxim, în aceeaşi manieră ca şi proprie-
tarul unei întreprinderi producătoare de bunuri intermediare sau din industria 
prelucrătoare. Diferenţa constă în modul de stabilire a nivelului producţiei la 
care poate obţine un profit maxim. Spre deosebire de proprietarul întreprinderii 
din industria prelucrătoare, proprietarul exploatării miniere va încerca să-şi sta-
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bilească în fiecare perioadă un anumit nivel al producţiei, care să-i permită ob-
ţinerea unui profit maxim, în funcţie de termenul de epuizare a stocului din re-
sursa existentă în zăcământ. O asemenea modalitate de calcul va modifica 
obişnuita condiţie de maximizare a profitului: venitul marginal (MR) trebuie să 
fie egal cu costul marginal (MC). Maximizarea profitului, în cazul industriei ex-
tractive trebuie să se bazeze pe costul de oportunitate al exploatării în timp a 
zăcământului respectiv, care reprezintă, de fapt, costul exploatării rezervei pâ-
nă la epuizarea stocului de resurse minerale. În acest caz, pentru maximizarea 
profitului trebuie să se calculeze aşa-numitul cost al epuizării resursei 
(Hartwick, J.M., Oleweiler N.D. 1986 p. 188), când condiţia iniţială de maximi-
zare a profitului din industria prelucrătoare: P(MR) = MC devine în cazul resur-
selor epuizabile: P = MR + costul de oportunitate în funcţie de termenul de 
epuizare a resursei. 

Pentru calcularea acestui cost proprietarul unei exploatări miniere, spre 
deosebire de cel al unei întreprinderi din industria prelucrătoare, trebuie să ţină 
seama de modul de realizare a rentei miniere în orice perioadă de timp, ca şi 
de termenul de recuperare a investiţiei efectuate. 

În literatura de specialitate sunt prezentate în acest sens, două modele: 
modelul lui Gray şi modelul lui Hotelling. 

Modelul lui Gray se aplică, în general, numai în cazul în care, din start 
se admite existenţa unui preţ constant, când proprietarul unei mine decide can-
titatea de minereu care se poate extrage, în funcţie de termenul de epuizare a 
resursei existente în zăcământ. În acest scop, autorul a presupus că trebuie 
respectate trei condiţii: preţul unitar de comercializare pe piaţă va rămâne con-
stant (în termeni reali) pe toată durata de viaţă a respectivei mine(1); producă-
torul (fie proprietarul, fie cel ce a concesionat mina) cunoaşte cu certitudine 
cantitatea de minereu existentă în stoc (2); minereul existent în stoc are ace-
eaşi calitate (3). O dată ce sunt respectate aceste trei condiţii costul de extrac-
ţie depinde numai de cantitatea extrasă. Dacă mina este un bloc gigantic de 
minereu pur (de exemplu de minereu de cupru), iar preţul pe tonă rămâne con-
stant, atunci costul marginal realizat prin extragerea unei bucăţi din respectivul 
bloc de mineral creşte de atâtea ori de câte ori s-au efectuat aceste extracţii. 
Problema care se pune este dacă se cunoaşte cu exactitate cantitatea ce tre-
buie extrasă în fiecare perioadă, în ordinea maximizării valorii actualizate a 
profitului obtenabil prin exploatarea întregii cantităţi de minereu existentă în 
rezervă. Modelul lui Gray este atrăgător şi aplicabil în practică, deoarece de 
multe ori pe piaţă materiile prime obţinute din resurse minerale sunt comercia-
lizate la un preţ relativ constant în timp. 

Maximizarea profitului la o exploatare minieră necesită însă obţinerea 
unui venit mare în funcţie de costul de producţie realizat în fiecare perioadă, 
până la epuizarea zăcământului. Calcularea profitului din fiecare an trebuie fă-
cută în funcţie de rata dobânzii, Gray ajungând la următoarea concluzie, condi-
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ţia de bază a unei activităţi miniere eficiente este ca ritmul de creştere al rentei 
să fie cel puţin egal cu rata dobânzii din fiecare perioadă analizată.  

În cazul minelor care au rezerve de minereuri cu calităţi din ce în ce mai 
scăzute, pe măsură ce se pătrunde în adâncimea stocului, trebuie să se de-
termine costul de extracţie, ca şi cel al preparării fiecărei tone brut-extrase 
dintr-un stoc neomogen din punct de vedere calitativ. 

Variaţia calităţii minereului pe măsura pătrunderii în mină este o proble-
mă de mare actualitate, mai ales în România care dispune de rezerve de re-
surse minerale cu conţinuturi din ce în ce mai reduse. Dacă minereul existent 
în stoc nu este pur, costul extracţiei creşte cu fiecare tonă extrasă în plus, în 
fiecare perioadă de timp, când resursa este disipată în toată roca, în filoane 
care variază din punct de vedere calitativ şi cantitativ. În acest caz, costul ex-
tracţiei creşte pe unitatea de resursă extrasă, deoarece conţinutul său se dim i-
nuează, iar renta descreşte progresiv. Deci costul marginal al extracţiei şi al 
prelucrării primare a fiecărei tone de minereu au tendinţe diferite. 

Modelul lui Hotelling, iniţial, s-a axat pe cazul exploatării unui stoc de 
resurse minerale dintr-o singură mină examinând posibilitatea de extracţie op-
timală a resursei respective, privită din punct de vedere social, în scopul maxi-
mizării bunăstării sociale. Deşi se referea la o singură mină, modelul lui 
Hotelling a fost utilizat şi la nivelul întregii industrii extractive. Atât Gray (1916), 
cât şi Hotelling (1931) în modelele lor, au plecat de la aceleaşi condiţii privind 
eficienţa extracţiei resurselor minerale, şi anume că valoarea actualizată a unei 
unităţi omogene din stocul finit de resurse minerale trebuie să ofere elementele 
necesare elaborării unui model de extracţie, principiu reflectat de condiţiile 1 şi 
2, pe care le-au denumit condiţii acoperitoare, care împreună cu condiţia ter-
minală şi în funcţie de dimensiunea stocului, pot constitui elemente de bază 
pentru elaborarea unui plan de extracţie optimală, atât la nivelul industriei ex-
tractive cât şi pentru o singură exploatare minieră. 

Hotelling a avut o viziune proprie asupra metodelor de extracţie a unei 
resurse dintr-un stoc finit demonstrând că evoluţia unei industrii extractive 
competitive are aceeaşi evoluţie cu cea a cererii de resurse minerale, dacă gu-
vernul deţine informaţii corecte asupra dinamicii preţurilor. De aceea, autorul a 
pornit de la presupunerea că industria extractivă trebuie analizată ca o singură 
exploatare minieră când preţul produsului minier poate fi considerat constant 
pentru o anumită perioadă. Totodată, a considerat că în industria extractivă 
curba cererii are o evoluţie negativă şi, la un moment dat, ca urmare a unui 
preţ scăzut, poate apă-rea un echilibru pe piaţa fiecărui mineral atunci când 
oferta este egală cu cererea.  

Extinderea modelului utilizat de Hotelling pentru activitatea economică a 
unei exploatări miniere la nivelul întregii industrii extractivă a presupus introdu-
cerea unor schimbări în alternativele de extracţie în funcţie de condiţiile 
geominiere de exploatare a fiecărui tip de resursă minerală. 
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În opinia sa, evoluţia preţului şi a modalităţilor de extracţie într-o industrie 
extractivă este afectată de: (a) creşterea costurilor de extracţie; (b) creşterea 
ratei dobânzii; (c) introducerea unor taxe şi impozite de către guvern; (d) scă-
derea calităţii minereului din rezervă; (e) volumul investiţiilor necesare. 

1.3. Eficienţa economică în industriile producătoare de bunuri in-
termediare obţinute din resurse minerale 

Analiza eficienţei economice a utilizării resurselor minerale în industriile 
producătoare de bunuri intermediare, în opinia noastră, trebuie făcută în raport 
cu tipul resursei de bază, încorporată în produsul respectiv, după cum urmează 
în continuare. 

1. În cazul resurselor minerale trebuie să se ţină seama de faptul că în 
industria extractivă un rol determinant îl are factorul natural. În decursul timpu-
lui, pentru satisfacerea consumului tot mai mare de resurse minerale, datorită 
epuizării zăcămintelor bogate şi uşor accesibile, s-au atras în circuitul productiv 
zăcăminte cu conţinuturi utile din ce în ce mai scăzute şi cu condiţii geominiere 
tot mai dificile de exploatare, ceea ce a determinat o creştere frecventă a cos-
turilor de extracţie, chiar în condiţiile în care s-au aplicat metode şi tehnologii 
specifice. Din aceste considerente apreciem că progresul tehnic la nivelul in-
dustriei extractive nu este întotdeauna însoţit de sporirea şi chiar asigurarea 
eficienţei economice a extracţiei şi preparării resurselor minerale cu influenţe 
sensibile asupra competitivităţii produselor manufacturate, în special al celor 
realizate de industria de prelucrare primară. 

2. Atragerea în circuitul economic a noi zăcăminte este un proces amplu, 
care se derulează în mai multe etape (de la identificarea unor rezerve, confir-
marea şi includerea lor în categoria celor exploatabile, până la exploatarea 
propriu-zisă), pe parcursul cărora pot apărea modificări sensibile ale deciziilor 
iniţiale; deci, în industria extractivă factorul timp are o influenţă mult mai mare 
decât în celelalte ramuri ale industriei şi influenţează sensibil nivelul tuturor in-
dicatorilor economici. Cuantificarea influenţei acestui factor asupra eficienţei 
economice a exploatării şi utilizării resurselor minerale este destul de dificilă, 
deoarece timpul poate fi, pe de o parte, un factor favorabil sau compensator 
ale efectelor nefavorabile ale factorului natural, iar pe de altă pare, un factor de 
agravare al acestor efecte prin prisma imobilizărilor de fonduri de investiţii în 
industria extractivă.   

3. Exploatarea resurselor minerale (mai ales când se face în carieră), 
contribuie la degradarea mediului înconjurător ceea ce impune evaluarea, pe 
de o parte, a daunelor pe care le produce, iar, pe de altă parte, la evaluarea 
eforturilor de înlăturare a acestor daune, factorul ecologic având o influenţă 
sensibilă asupra eficienţei exploatării şi utilizării acestor resurse. În plus, indus-
triile de prelucrare primară, ca şi cele de obţinere a energiei electrice şi termice 
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sunt considerate, în cea mai mare parte ca poluante, cu efecte majore asupra 
mediului înconjurător. 

4. Pe măsura exploatării, în timp, unele rezerve de resurse minerale se 
epuizează sau devin din ce în ce mai puţin profitabile, ceea ce duce la închide-
rea unor exploatări miniere cu toate consecinţele ce decurg dintr-un asemenea 
proces, dar mai ales cu disponibilizări de personal calificat numai în acest dome-
niu. Mai mult, la exploatarea în subteran a zăcămintelor de cărbuni şi de minere-
uri metalifere se înregistrează boli profesionale deosebit de grave, cum ar fi 
silicoza. Pentru diminuarea acestor efecte nefavorabile asupra situaţiei economi-
ce şi a stării de sănătate a personalului se fac cheltuieli cu caracter social destul 
de mari (cheltuieli cu reprofilarea şi reintegrarea în muncă a personalului dispo-
nibilizat, pentru crearea unor noi locuri de muncă, pentru construirea de spitale 
etc.); deci factorul social, mai mult ca în alte ramuri economice, are o influenţă 
sensibilă asupra eficienţei exploatării şi utilizării resurselor minerale.   

 Aprecierea eficienţei economice a exploatării şi utilizării eficiente a re-
surselor minerale, aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus, trebuie aborda-
tă prin prisma unui sistem de criterii – tehnologic, energetic, ecologic, social şi 
economic – ţinând seama atât de evoluţia în timp a domeniilor analizate, cât şi 
de atractivitatea acestor resurse în procesul de globalizare a economiei. Dacă 
criteriul economic va continua să rămână esenţial în fundamentarea deciziilor 
în industria extractivă, totuşi trebuie să se ţină seama şi de influenţele celorlalte 
criterii, care pot avea efecte sensibile propagate în industriile prelucrătoare (ta-
belul nr. 1.2.).  

 

Tabelul nr. 1.2. 

Indicatori de apreciere a eficienţei activităţilor de prelucrare primară a 
resurselor minerale 

 
Indicatorul Modul de  

exprimare 
Relaţia de calcul Criteriul 

Randamentul de recuperare a substanţei utile din: 

 concentrat % 

100
1


cQ

mQm  
m
1

 -maxim 

m
2

 -maxim 

 mineralul extras % 

100
2


cQ

mQm  
mQ -maxim 

Consumul cumulat de 
forţă de muncă 

om-ore/tonă 
de produs pri-

mar 




n

i
mjCijCmiKmjC

1

      

Mi  

mjC -minim 

mQ -maxim 
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Indicatorul Modul de  
exprimare 

Relaţia de calcul Criteriul 

Productivitatea muncii 

 de fază 

t. produs pri-
mar/pers. 

mN

mQmW   

mW -maxim 

m
wQ -maxim 

 cumulată t. produs pri-
mar/pers. 

  


mNPNeN

mQm
eW

 m
eW -maxim 

mQ -maxim 

Consumul cumulat de 
resurse energetice 

 rmK  

tcc/tonă de 
produs primar 




n

i
rmCimCriKrmK

1

 

       Mi  

rmK -minim 

mQ -maxim 

Costurile unitare de 

producţie 




 mc  

lei/t. de produs 
primar 

mQ

mCmc


  

mc -minim 

mQ -maxim 

Eficienţa economică a 

fondurilor fixe 




 m

rZ  

tone produs 
primar/1000 lei 
fonduri fixe din 
activitatea de 

bază 

m
rF

mQm
rZ   

mQ -maxim 

m
rZ -minim 

 lei cifră de afa-
ceri/1000 lei 

fonduri fixe din 
activitatea de 

bază 

  m
rF

m
mf

P
m

rr
Z   

mQ -maxim 

 
m

Vr
Z maxim 

Eficienţa energetică a 
fondurilor fixe 

tcc/1000 lei 
fonduri fixe din 
activitatea de 

bază 
m
rF

m
rEm

re


  

mQ -maxim 

m
re -minim 

Semnificaţia simbolurilor utilizate: 

mQ  - cantitatea de materii prime şi materiale obţinută din prelucrări primare (m); 

cQ  - cantitatea de (substanţă utilă în concentrate) (c); 

mjC
 – 

consumul cumulat de forţă de muncă (m) pentru obţinerea unei tone de 

produs primar (j); 

ePmN ,, - numărul de personal din activităţii de prelucrare primară (m), preparare 

(P) şi extracţie (e) pentru obţinerea produsului primar respectiv; 

mC - cheltuielile de producţie din activitatea de prelucrare primară pentru obţinerea 

produsului (m); 

m
rF - valoarea medie anuală a fondurilor fixe din activitatea de prelucrare primară; 
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m
mf

P  - cifra de afaceri obţinută în activitatea de prelucrare primară (p). 

1.4. Probleme specifice eficienţei exploatării şi utilizării resurse-
lor forestiere 

Pădurea constituie una din principalele resurse naturale reînnoibile ale 
globului, dar care este utilizată abuziv şi tăiată sălbatic, procesul de replantare 
fiind extrem de lung şi dificil. Pădurea a fost şi este sectorul care a furnizat şi 
furnizează materiile prime necesare industriei, în principal din trei raţiuni:  

1. creşterea populaţiei şi, implicit, a necesarului de hrană a mărit presiunea 
asupra pământului, ceea ce a avut ca rezultat lichidarea multor suprafeţe 
împădurite; declinul suprafeţelor împădurite, în multe regiuni, a devenit 
inevitabil pentru susţinerea vieţii; 

2. utilizarea lemnului pentru foc şi ca material de construcţii a dus la o ex-
ploatare dură a pădurilor, la început în ţările industrializate şi, ulterior, în 
toate zonele globului bogate în resurse forestiere de calitate;  

3. războaiele, de-a lungul timpului, au avut efecte dezastruoase asupra pă-
durii, în special a celor din Europa. 
În faţa unor asemenea presiuni asupra pădurilor s-a pus problema rege-

nerării fondului forestier, implicit a cheltuielilor necesare şi a efectelor obtena-
bile. 

 A. Regenerarea fondului forestier este un proces îndelungat (apreciat la 
peste 50 ani), costisitor şi cu influenţe asupra mediului (schimbarea climei, ero-
ziunea solului etc.). O dată cu dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului, 
fabricarea hârtiei şi a mobilei, precum şi cu amplificarea comerţului mondial cu 
produse manufacturate având ca principală materie primă lemnul, s-a înregis-
trat şi un proces rapid de despădurire cu efecte majore asupra mediului natu-
ral, în special, asupra vieţii şi sănătăţii. Politicile în domeniul refacerii fondului 
forestier vizează, în principal, trei factori: 

 procesele de despădurire şi necesitatea obţinerii lemnului pentru sectorul 
casnic; 

 impactul unor esenţe specifice de lemn din alte ţări care dispun de un 
fond forestier mai mare şi de calitate; 

 încurajarea sectorului privat pentru a participa la regenerarea fondului fo-
restier prin diferite modalităţi de plată (bani cash, scutiri de taxe şi impo-
zite pentru un număr de ani etc.). 

Activităţii de regenerare a pădurilor a început să i se acorde o atenţie 

aparte, în special în a doua jumătate a secolului al XX-lea când s-a pus pro-

blema adoptării unor politici axate pe raportul dintre termenul de recuperare a 

investiţiilor efectuate pentru regenerarea fondului forestier şi evoluţia ratei do-

bânzii. În acest sens, în literatura de specialitate, au apărut diferite puncte de 
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vedere care se referă la faptul că în strategiile şi politicile din silvicultură trebuie 

să se ia în considerare ratele de actualizare a dobânzii şi a capitalului, în timp, 

în scopul argumentării oportunităţii efectuării cheltuielilor necesare refacerii 

fondului forestier (Alfred, 1968; Feldstein 1964, 1974; Arrow 1966; Arrow şi 

Kurz 1970). Analiza ratei de actualizare se bazează pe costul de oportunitate. 

Astfel, prin sacrificarea altor proiecte alternative, rata de actualizare trebuie să 

fie egală cu rata costului social de oportunitate sau cu rata costului preferenţial 

care pot fi definite ca "oportunitate ce măsoară posibilitatea ca societatea să 

poată alege proiectele alternative de investiţii, în care se utilizează mai bine 

fondurile de investiţii din mai multe considerente" (Kula, 1994, p. 80). În primul 

rând, cele mai bune alternative sunt cele din sectorul privat unde obiectivul în 

utilizarea ratei costului social de oportunitate este evitarea disipării investiţiilor. 

În al doilea rând, la estimarea ratei costului social de oportunitate, ca bază a 

analizelor ratei de actualizare, guvernele trebuie să utilizeze măsuri extreme, 

specifice, cum ar fi: realizarea unui minimum de beneficiu, considerat ca ac-

ceptabil pentru noile investiţii făcute de mari firme private; determinarea stocu-

lui pieţii în funcţie de rata beneficiului, considerată ca reprezentativă pentru 

rata costului social de oportunitate; calcularea ratei medii marginale a benefi-

ciului, care poate fi luată în considerare, într-o oarecare măsură, pentru ale-

gerea modului de calcul a ratei de actualizare. 

În al treilea rând, fondurile utilizate pentru finanţarea investiţiilor din sec-

torul de stat vor determina reducerea investiţiilor din sectorul privat, dar mai 

ales a consumului privat. În cazul finanţării publice a proiectelor de împădurire, 

dacă guvernele prevăd impunerea tuturor fondurilor existente pe piaţa de cap i-

tal, atunci rata costului social de oportunitate va fi mai ridicată decât rata bene-

ficiilor private, ajustată de imperfecţiunile pieţii sau de externalităţi. În orice caz, 

cele mai multe proiecte finanţate de stat au ca scop reducerea consumului pri-

vat. Alternativele de alocare, în acest caz, se bazează pe modul de utilizare a 

ratei dobânzii, nu pe rata costului social de oportunitate. 

B. În activităţile de împădurire se utilizează analizele cost-beneficiu, 

deoarece este normal să se cuantifice volumul masei forestiere, în funcţie de 

înălţimea, greutatea sau cantitatea de lemn uscat. În cuantificarea volumului 

masei lemnoase se pot utiliza doi indicatori: rata anuală de creştere şi sporul 

mediu anual. Primul indicator reprezintă rata anuală de creştere în volum în 

fiecare perioadă de timp, iar cel de-al doilea, rata medie de creştere de la plan-

tare până la timpul de tăiere. 

Unul dintre avantajele plantării arborilor, asemănător cu regenerarea na-

turală, se referă la posibilitatea selectării speciilor în funcţie de obiectivele 

alese. Analiza speciilor este factorul crucial al succesului fiecărui program de 

împădurire. De multe ori, din considerente economice, autorităţile silvice pot 
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planta diferitele specii de arbori din alte raţiuni, cum ar fi: păstrarea cursurilor 

apelor; prevenirea alunecărilor de teren; păstrarea climei; protecţia diferitelor 

specii de animale şi plante bine cunoscute; influenţa diferitelor specii de arbori 

asupra fertilităţii solului. Clima şi tipurile de soluri în localităţi constituie cons-

trângeri naturale în analiza speciilor de arbori care trebuie plantaţi. Atunci când 

condiţiile pentru creşterea arborilor sunt favorabile, trebuie alese cu dis-

cernământ diferitele specii, iar atunci când condiţiile sunt nefavorabile, ale-

gerea este limitată la un număr relativ mic de specii, în ambele cazuri, 

distribuţia naturală a copacilor constituind regula de bază. 

În general, programele de împădurire vizează trei obiective principale: 
1. maximizarea valorii şi a volumului fondului forestier din sectorul privat, în 

funcţie de raportul cost-eficienţă; 
2. acoperirea cererii de locuri de muncă din sectorul rural; 
3. crearea de locuri de recreere, educaţie, ca şi de conservare, şi înfrumu-

seţare a mediului înconjurător. 
Proiectele de împădurire trebuie să satisfacă anticipat anumite criterii de 

evaluare, susţinute de analize cost-beneficiu şi prezentate în continuare: 

a) Evaluarea costurilor şi a beneficiilor pe baza costului de oportunitate a 
proiectelor de împădurire. Pentru evaluarea costurilor şi a beneficiilor se 
iau în calcul şi evoluţiile preţurilor pe specii de arbori. Este bine cunoscut 
faptul că multe resurse au utilizări alternative în economie, iar costul fo-
losirii lor poate fi considerat în calculele de evaluare ca o alternativă, ca-
re trebuie să se refere nu numai la masa lemnoasă care este încorporată 
în bun, ci şi la modul de alocare a acesteia în anii în care se recoltează, 
exprimată în termeni reali. Schimbările de preţ, deşi este obligatoriu să 
fie luate în calcul, în silvicultură sunt considerate ca având un caracter 
relativ (Kula, 1994, p. 86). 

b) Costul pământului este un alt element ce trebuie să fie luat în calcul în 
analizele cost-beneficiu. Preţul pe piaţă al pământului este reflectat prin 
costul său de oportunitate, care poate include şi câteva elemente ale va-
lorii capitalizate a subvenţiilor necesare pentru producţia agricolă. Costul 
de oportunitate trebuie totuşi să ţină seama şi de ajustările ce apar 
atunci când se exclud subvenţiile din preţul pe piaţă al unui produs agri-
col. Deci, atunci când se calculează preţul de piaţă al pământului se 
identifică veniturile reale obtenabile prin utilizarea fiecărui teren propus 
pentru vânzare. 

c) Costul operaţional (efectiv realizat) în silvicultură include munca utilizată, 
ca şi amortizarea utilajelor şi a materialelor folosite. Estimarea valorii 
acestor elemente se bazează pe calculul costului unitar, care se presu-
pune egal cu costul marginal al proiectelor suplimentare de împădurire. 
Costul de oportunitate, în acest caz, se presupune că este egal cu costul 
fiecărui proiect analizat. 
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d) Beneficiile din proiectele de împădurire sunt atât cuantificabile cât şi ne-
cuantificabile şi provin din: veniturile din vânzarea pădurii; activităţi turis-
tice, de recreere, educaţie şi conservare a pădurii; utilizarea pădurilor în 
alte scopuri, valoarea finală a pământului ocupat de pădure, ca şi de 
drumuri forestiere, astfel: 

 veniturile ce provin din vânzarea lemnului depind în foarte mare măsură 
de evoluţia preţurilor pentru fiecare esenţă de lemn. În literatura de spe-
cialitate se apreciază că dacă preţul lemnului creşte cu până la 2% anu-
al, preţul real va creşte cu 1-2% (Porter şi Cristy -1962; Barnett şi Morse 
– 1963; Hiley – 1967 şi Kula – 1988); 

 activităţile de recreere şi educaţie sunt adiacente activităţilor din silvicul-
tură, dar necesită efectuarea unor investiţii, uneori nesemnificative (Kula, 
1994). Câteodată aceste beneficii nu sunt luate în considerare la evalua-
rea proiectelor de împădurire, mai ales pentru zonele situate în apropie-
rea localităţilor. Pentru utilizarea pădurilor ca locuri de recreere sunt 
necesare, în cele mai multe cazuri, investiţii din alte fonduri decât cele 
pentru proiectele de împădurire. Efectele multiple ale distrugerii pădurilor 
ar trebui incluse în totalul cheltuielilor de producţie, deşi nu sunt conside-
rate cheltuieli de investiţii specifice silviculturii; 

 valoarea finală a pământului şi drumurilor de acces, inclusă în analiza 
cost-beneficiu, reprezintă, de fapt, valoarea iniţială pe baza căreia se fac 
toate calculele de împădurire. 

e) Rata de actualizare se bazează pe evoluţia ratei dobânzii calculate de la 
primul până la ultimul an, deci pe toată perioada de investiţie. 

f) Distribuirea echilibrată a veniturilor este o parte importantă a analizelor 
cost-beneficiu. Într-o anumită măsură, una din ţintele silviculturii o con-
stituie redistribuirea veniturilor contribuabililor prin reducerea şomajului 
(prin împădurire se ocupă noi posturi), ceea ce reprezintă efectele distri-
buţiei autocontrolate. Câteodată, sunt necesare informaţii în plus pentru 
identificarea măsurii în care fiecare proiect de împădurire prevede locuri 
de muncă pentru cei care, încă din această fază, sunt consideraţi lucră-
tori sezonieri, cu influenţe mari asupra deciziilor de alocare a fondurilor 
necesare împăduririi. 
C. Proiectele de împădurire a terenurilor private se bazează pe siguranţa 

unor asemenea afaceri. Sunt puţine cazurile în care plantarea unor arbori se 
face în scopuri ornamentale, guvernele dând proprietarilor privaţi anumite alo-
caţii pentru plantarea unor specii valoroase. În afară acestor alocaţii, un impact 
similar asupra înţelegerilor guvern-proprietari privaţi îl are utilizarea unor taxe 
stimulative, ca şi preţul lemnului, care stau la baza calcului profitabilităţii proiec-
telor de investiţii în silvicultură. În general, sunt multe variabile care descura-
jează potenţialii investitori în silvicultură cum ar fi rata reală a dobânzii. Dacă 
rata reală a dobânzii creşte în termeni reali, efectele negative vor fi duble, de-
oarece, în primul rând costurile vor creşte rapid şi îi va descuraja pe investitorii 
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potenţiali iar, în al doilea rând, investirea banilor în depozite la bancă apare 
mai atractivă decât utilizarea banilor în proiecte pentru silvicultură. O influenţă 
negativă asupra investiţiilor în silvicultură o are preţul pământului, deoarece 
împădurirea reduce posibilitatea vânzării acestuia. Preţul bunurilor agricole al-
ternative care se pot obţine prin cultivarea pământului adesea au o influenţă 
negativă. Cu cât acestea sunt mai mari şi duc la obţinerea unor rate scăzute a 
profitului, cu atât se reduc investiţiile în silvicultură. 

D. Problema optimului rotaţiei speciilor de arbori este una dintre cele mai 
interesante probleme în economia resurselor forestiere şi implică selectarea 
timpului optim al tăierii arborilor în funcţie de vârsta pădurii şi esenţele copaci-
lor. În practică, perioada de recoltare depinde de mai mulţi factori cum ar fi, uti-
lizarea finală a copacilor (mobilă, furnire estetice, celuloză etc.), costul recoltării 
şi preţul lemnului în perioada de tăiere.  

De asemenea, extinderea sau scurtarea perioadei optime de rotaţie sunt 
influenţate direct de sistemul de taxe. Cele mai relevante taxe sunt: 

 taxe pe vânzarea masei lemnoase care reprezintă taxa aplicată venitului 
pe care l-a putut obţine proprietarul prin comercializarea lemnului, influ-
enţate de creşterea sau descreşterea preţului pe piaţă, ca şi de mărimea 
perioadei între plantare şi recoltare; 

 alocaţiile guvernamentale, sub formă de subvenţie (taxe negative), care 
reduc costurile iniţiale ale plantării şi scurtează perioada de rotaţie; 

 taxa de utilizare a pământului, impusă de guvern pe hectarul cumpărat 
pentru utilizări forestiere, care poate fi echivalentul creşterii costului re-
sursei forestiere la agentul economic şi poate duce la sporirea perioadei 
de rotaţie pentru a obţine un profit maxim (copacii sunt tăiaţi atunci când 
dau o masă lemnoasă mai voluminoasă); 

 licenţe acordate pentru împădurire, pentru hectarul luat ca bază de calcul 
şi care are efecte similare cu taxa de utilizare a pământului; 

 taxa pe profit este fixată în raport cu profitul obţinut prin vânzarea lemnu-
lui şi nu afectează intervalul optim de rotaţie; 

 schimbările în nivelul ratei dobânzii, parametru esenţial, care afectează 
direct rezultatele finale. O rată mare a dobânzii va scurta durata de rota-
ţie optimă şi va determina atragerea investitorilor care doresc să-şi recu-
pereze mai rapid capitalul investit. 
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ANEXĂ 

Anexa nr. 1.1 

Metode de calcul a influenţei factorului timp 
 

La întreprinderile miniere (în special la exploatările în subteran) investiţiile fă-
cute înainte de darea minei în exploatare reprezintă numai o parte din investiţiile tota-
le, care deţin o pondere minimă. Reprezentarea acestor cheltuieli se face sub forma 
fluxului bănesc care reflectă particularităţile de exploatare a multor zăcăminte. 

Suma investiţiilor şi a cheltuielilor de exploatare propriu-zise formează un 
flux bănesc de cheltuieli (notat cu “–“), iar veniturile realizate din producţie formea-
ză un flux bănesc invers (notat cu “+”). Soldul acestor fluxuri băneşti poate fi zero, 
pozitiv sau negativ şi se poate modifica radical în timp, relevând eficienţa sau inefi-
cienţa acestor activităţi. Pentru reprezentarea factorului timp, în calculele economi-
ce se utilizează mai multe metode. 

La baza acestor metode stau calculele procentuale sub una din formele: 

O anumită mărime “A0” în “t” ani se transformă: 

a) fie în: At = A0 (1+E)
t
 

unde: E reprezintă o anumită normă anuală de creştere şi presupune de fapt o 
evoluţie în salturi a mărimii A0. 

b) fie în: At = A0 xeEt 

ceea ce reprezintă o creştere continuă a mărimii “A0” iar “e” semnifică baza loga-
ritmilor naturali. 

Conform acestor accepţiuni, mărimea E poate lua diferite valori în funcţie de 
tipul investiţiilor făcute sau analizate. 

Mărimea normei de discontinuitate E nu are o valoare propriu-zisă, utilizându-se 
pentru determinarea eficienţei economice a investiţiilor, de exemplu, E = 0,08 sau pen-
tru cazul introducerii tehnicii noi, E = 0,10. De exemplu, în cazul industriei extractive a 
substanţelor minerale metalifere, norma de discontinuitate E are valori diferite în funcţie 
de calitatea şi mărimea zăcământului, precum şi de tipul de exploatare. În industria 
extractivă, spre deosebire de celelalte ramuri industriale, pentru menţinerea capacităţi-
lor de producţie la parametrii proiectaţi, în cazul zăcămintelor la care condiţiile geo-
miniere devin tot mai nefavorabile (accesibilitate tot mai grea, conţinuturi mai scăzute), 
se acordă aşa-numitele “investiţii de menţinere a capacităţilor de producţie”, care în 
multe cazuri au valori de până la 70% din valoarea iniţială. Deoarece norma de discon-
tinuitate E variază de la o exploatare la alta, aceasta poate lua valori cuprinse fie între 
0,08-0,10 pentru noile investiţii în care t > 10 ani, fie între 0,05-0,08 pentru investiţiile 
de menţinere a capacităţilor de producţie la parametrii proiectaţi. În acest mod, influen-
ţa factorului timp poate fi diferenţiată în funcţie de tipul şi faza în care se face analiza 
activităţii economice a unei exploatări miniere. 



 

Capitolul 2 
EXPLOATAREA ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ A 

RESURSELOR DE PETROL, GAZE NATURALE  
ŞI PRODUSE PETROLIERE 

 

Sistemul statistic şi informaţional actual are multe lacune; din acest mo-
tiv, la realizarea unor analize care să folosească întreg setul de indicatori pro-
puşi în tabelul nr. 1.1 pentru evaluarea eficienţei economice a utilizării 
resurselor naturale pe filiere tehnologice de prelucrare primară, în capitolele 
următoare se vor utiliza doar acei indicatori consideraţi relevanţi pentru resursa 
respectivă şi pentru care există date disponibile (anexa nr. 2.1). 

România are pe uscat şi pe mare o suprafaţă cu roci sedimentare şi 
condiţii de acumulare a hidrocarburilor de aproximativ 130000 km

2
. În această 

suprafaţă, condiţiile geologice de formare şi acumulare a hidrocarburilor sunt 
foarte diferite, peste 95% din aceste rezerve fiind plasate la adâncimi ce depă-
şesc 3500 m, cu influenţă directă asupra eficienţei activităţii de exploatare. 

2.1. Industria extractivă a hidrocarburilor  
în contextul economic naţional 

România era recunoscută în literatura de specialitate ca fiind prima ţară 
din lume cu producţie de ţiţei înregistrată oficial (275 tone extrase în anul 
1857). Legile miniere din anii 1895 şi 1924 au stimulat pătrunderea capitalului 
străin, ceea ce a dus la înfiinţarea a numeroase societăţi cu capital mixt (Astra 
Română-Shell, Steaua Română, Româno-Americană, Concordia, Creditul Mi-
nier ş.a.). Dacă în anul 1900 se extrăgeau 0,250 mil. tone (locul 3 în lume după 
Rusia şi SUA), 1,1 mil. tone în anul 1920 (locul 4 în lume), în 1937 producţia 
maximă interbelică a fost de 7,147 mil. tone, pentru ca în anul 1976 să se atin-
gă o producţie maximă de 7 mil. tone (locul 20 în lume); după acest an, decli-
nul producţiei de petrol a început să devină vizibil, tendinţă înregistrată şi în 
zilele noastre. 

În ceea ce priveşte exploatarea gazelor naturale, aceasta a demonstrat 
încă din anul 1909, prin sonda nr. 2 Sărmăşel, când s-a pus în evidenţă primul 
zăcământ de gaze din Bazinul Transilvaniei. Pe seama rezervelor descoperite 
şi a dezvoltării consumului industrial, producţia de gaz metan s-a dezvoltat 
continuu până în anul 1976 (când s-a înregistrat un maxim de 29,8 mld. mc) şi 
s-a menţinut la niveluri relativ ridicate până în anii 1985-1988. După această 
perioadă, consecinţă a gradului de exploatare, potenţialul productiv al zăcămin-
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telor (debite şi presiuni) a scăzut, conducând la o diminuare constantă a pro-
ducţiei de gaz metan. 

Oricum, activităţile menţionate au permis ca în cei peste 140 de ani, cât 
însumează istoria exploatării petrolului şi a gazelor în România, să fie puse în 
evidenţă 380 structuri cu petrol şi 154 structuri cu gaze naturale. Dacă se are 
în vedere faptul că prima rafinărie din Europa a început să funcţioneze în Ro-

mânia, în anul 1857 la Râfov lângă Ploieşti
1
, studii realizate de experţi români 

şi străini arată că industria de prelucrare a ţiţeiului din România este cea mai 
importantă din Europa Centrală şi de Est, distingându-se nu atât prin amploare 
şi tradiţie, cât şi prin unele caracteristici cum ar fi: complexitatea (capacitatea 
de cracare catalitică şi indicele de complexitate Nelson) este cea mai mare din 
ţările CEE şi comparabilă cu media europeană (anexa nr. 2.2); integrarea prin-
cipalelor rafinării cu unităţi petrochimice (anexa nr. 2.3), în vederea furnizării de 
materii prime pentru industria petrochimică din aval, la costuri şi calitate con-
stantă, racordări de conducte formând o reţea complexă între rafinării şi piaţa 
de materii prime şi produse petroliere etc. 

Activitatea de bază a industriei petroliere constă în valorificarea rezerve-
lor de ţiţei şi gaze naturale dovedite, de rafinare a ţiţeiului şi de obţinere a pro-
duselor petroliere de primă prelucrare, cât şi de distribuţie şi comercializare a 
produselor petroliere, care se realizează prin, intermediul a două societăţi naţi-

onale (SNP PETROM Bucureşti şi SN ROMGAZ Mediaş
2
 

Valorificarea rezervelor de ţiţei şi gaze naturale se face prin intermediul 
unui important număr de capacităţi de producţie cuprinzând, în principal: circa 
16900 de sonde de extracţie ţiţei şi gaze naturale; 848 de parcuri de colectare 
şi separare a amestecurilor de ţiţei, gaze, apă extrase prin sonde; 21 de insta-
laţii de dezbenzinare şi uscare a gazelor; două staţii de deetanizare a gazelor; 
254 de staţii de comprimare a gazelor în câmpurile de extracţie şi în sistemul 
de transport; peste 35000 km de conducte în câmpurile de extracţie, pe siste-
mele de transport şi distribuţie a gazelor naturale; trei platforme de foraj desti-
nate valorificării rezervelor de hidrocarburi de pe platoul continental al Mării 
Negre etc. 

                                                        
1
 Istoria industriei petroliere din România de peste 140 ani consemnează şi alte originale prio-
rităţi cum este, de exemplu, iluminarea cu petrol lampant a oraşului Bucureşti încă din anul 
1857. 

2
 Conform HG nr.334/28.04.2000, SN ROMGAZ Mediaş s-a divizat în următoarele structuri 
organizatorice:  
SN Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA; 
SC Exploatare şi Producţie a Gazelor Naturale EXPROGAZ SA; 
SC Distribuţie a Gazelor Naturale DISTRIGAZ SA; 
SC Distribuţie a Gazelor Naturale DISTRIGAZ SUD SA; 
SN Depozitare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ SA.  
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Sectorul de rafinare a ţiţeiului din România cuprinde un număr de 10 so-
cietăţi comerciale cu o capacitate totală de prelucrare la sfârşitul anului 1989 
de 34 mil. tone/an, dar care prin restructurare şi raţionalizare, prin scoaterea 
din funcţiune a câte unui modul de câte 3,5 mil. tone/an din cele cinci rafinării 
mari, în anul 1998 s-a ajuns la o capacitate activă de cca 20 mil. tone/an. Cele 
10 rafinării sunt specializate în prelucrarea de ţiţeiuri din ţară şi din import, 

dintre care cinci rafinării sunt considerate mari
1
 (PETROBRAZI, PETROTEL, 

RAFO, ARPECHIM şi PETROMIDIA) şi cinci rafinării sunt considerate mici 
(ASTRA, VEGA, STEAUA ROMÂNĂ, DĂRMĂNEŞTI, PETROLSUB). 

2.2. Caracteristicile industriei de exploatare  
a hidrocarburilor din România 

a. Dezvoltarea eficientă a industriei extractive a ţiţeiului în România 

presupune modernizarea unei ramuri cu vechie tradiţie, ce asigură cca 1/3 din 
volumul ţiţeiului livrat capacităţilor de rafinare, o industrie aflată acum mult sub 
nivelul tehnologic mondial, stare defavorabilă accentuată şi de condiţiile natu-
rale dificile, specifice unor zăcăminte aflate într-un stadiu avansat de depletare. 

Din rezervele recuperabile de ţiţei şi condensate de categorie A+B puse 
în evidenţă până la 01.01.1998, s-au extras 76% din rezerve, rămânând de ex-
tras 24%. Rezervele iniţiale exploatabile pe seama energiei naturale a 
zăcămintelor au fost extrase în proporţie de 85,5%, iar din cele pe seama 
aplicării metodelor de creştere a factorului de recuperare s-au extras 41,6%. 
Ca urmare, în fondul actual de rezerve predomină rezerve secundare (52,2%). 

Din punct de vedere al repartizării pe unităţi geologice majore, 50,9% din 
rezervele descoperite se localizează în Carpaţii Orientali, 25,3% în Platforma 
Moesică, 15,7% în Depresiunea Getică, iar restul de 8,4% în alte şase unităţi 
geologice. Pe trepte de adâncime, numai 2,1% din rezervele descoperite până 
în prezent se situează la adâncimi mai mari de 3500 m. 

Rezervele estimate ca posibil a fi descoperite în viitor, calculate cu facto-
ri primari la nivelul celor realizate în prezent, reprezintă cca 9,5-15,7% faţă de 
cele descoperite până în prezent. 

Producţia de ţiţei (tabelul nr. 2.1) realizată în trusturi de foraj şi extracţie 
ce au în exploatare mari bazine petrolifere este influenţată, în principal, de 
vechimea exploatării acestora, care le conferă o tendinţă similară de compor-
tare în timp (tabelul nr. 2.2). 

                                                        
1
 Clasificarea în rafinării mari şi mici a fost făcută pe baza criteriilor legate de capacitatea de 
producţie, vechimea echipamentului, complexitatea tehnologică şi sursa de aprovizionare 
cu ţiţei (anexa nr. 2.4). 



 

 

 

110 

Tabelul nr. 2.1 

Producţia fizică 
 

 U.M. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Ţiţei extras mii t 6713 6737 6717 6626 6517 6309 

Gaze naturale mil.mc 21318 19598 19016 18162 15916 14441 

Ţiţei supus prelucrării mii t 13191 14744 15259 13426 12429 12520 

Benzine mii t 3078 3779 3922 3671 3642 3627 

Petroluri mii t 394 362 248 185 168 181 

Motorine mii t 3731 4688 4695 4197 3952 4035 

Păcură mii t 3711 3376 2984 2405 2083 1941 

Uleiuri minerale mii t 230 231 208 217 171 155 

Bitum de petrol mii t 319 340 347 350 305 241 

Gaze lichefiate (aragaz) mii t 239 259 280 264 242 304 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1999. 

 
Tabelul nr. 2.2 

Nivelul principalilor indicatori de producţie în extracţia ţiţeiului 
- % din total ramură - 

Unitatea organi-
zatorică 

Ţiţei net 
extras 

Ţiţei ex-
tras prin 
erupţie 

Ţiţei ex-
tras prin 
pompaj 

Debit 
mediu 
de ţiţei 

Total 
fluid 

extras 

Procent 
de impuri-

tăţi 

Număr de 
sonde 

TFE Bolintin 21,6 2,7 29,1 105,1 52,8 95,0 23,0 

TFE Boldeşti 21,3 14,4 23,2 94,1 14,8 82,5 22,1 

TFE Piteşti 18,3 16,2 18,8 101,6 14,1 84,1 19,3 

TFE Arad 12,1 15,1 10,1 94,1 8,0 81,4 11,5 

TFE Moineşti 11,2 3,5 15,9 61,2 5,2 73,7 18,2 

TFE Tg.Jiu 8,1 11,2 2,9 109,3 4,2 76,6 5,8 

Petromar 7,4 36,9 - 6110,2 0,9 0,3 0,1 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 

Astfel, pentru zonele vechi este specifică ponderea mare a impurităţilor 
în fluidul extras (82,5-95%), a numărului de sonde în producţie (19-23%), a ţiţe-
iului extras prin pompaj (18,8-29%) şi a producţiei în volumul total realizat la 
nivelul ramurii (18,3-21,5%). Ca urmare, activitatea de cercetare geologică, de 
foraj şi de producţie vizează, în prezent, descoperirea rezervelor la mare adân-
cime şi a celor din platoul continental al Mării Negre. De aceea, gradul mai re-
dus de participare a rezervelor secundare la realizarea producţiei indică 
dificultăţi materiale şi tehnologice generate de aplicarea proceselor de recupe-
rare intensivă la scară industrială. 

Prin urmare, extracţia rezervelor de ţiţei existente a necesitat un cost 
mediu de 1664,25 mii lei/tonă (tabelul nr. 2.3). Faţă de acest nivel mediu, unită-
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ţile extractive au realizat abateri semnificative, cele mai mari costuri fiind înre-
gistrate la TFE Moineşti (2223,17 mii lei/tonă) şi la TFE Bolintin (1925011 mii 
lei), datorită condiţiilor dificile specifice vechimii exploatării şi gradului diferit de 
aplicare a metodelor de recuperare intensivă. De exemplu, pentru unităţile care 
aplică preponderent (peste 90%) aceeaşi metodă de recuperare (injecţia de 
apă), abaterea costului unitar de producţie este de 70% (TFE Moineşti a reali-
zat 2223,17 mii lei/tonă faţă de 1312160 mii lei/tonă în cazul TFE Piteşti). 

Remarcăm faptul că, în structura costului de producţie, ponderea cea 
mai mare revine cheltuielilor pentru amortizarea capitalului fix (39-41%), în timp 
ce celelalte cheltuieli importante (pentru combustibili, energie şi apă, respectiv 
pentru salarii şi cota pentru descoperiri rezerve) au o pondere aproximativ con-
stantă, de 9-11% fiecare. 

Valorificarea rezervelor secundare se face prin suplimentarea energiei 
de zăcământ cu ajutorul unui fluid injectat în zăcământ, iar acesta reprezintă 
factorul care influenţează în cea mai mare parte nivelul consumului de energie 
în extracţia ţiţeiului (anexa nr. 2.5). 

 
Tabelul nr. 2.3 

Costurile de producţie realizate în industria extractivă  
a ţiţeiului, în anul 1998 

- mii lei/tonă - 

Unitatea organizatorică 
Costul de 
producţie 

Costul ţiţeiului extras prin metode 
avansate de recuperare 

TFE Bolintin 1925,011 4927,272 

TFE Boldeşti 1444,071 3926,472 

TFE Piteşti  1312,16 4893,495 

TFE Moineşti 2223,166 4611,604 

TFE Arad 1575,426 4074,924 

TFE Târgu-Jiu 1278,800 2934,429 

Cost mediu zona de uscat 1665,498 3605,799 

PETROMAR 2035,655 - 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 

Fiind un indicator important în aprecierea eficienţei procesului de obţine-
re a unei resurse energetice cum este ţiţeiul, consumul energetic specific direct 
(la nivel de ramură) este relativ scăzut, de 0,1124 tcc/tonă ţiţei pentru faza de 
extracţie, reprezentând 8% din echivalentul energetic al ţiţeiului extras, dar mai 
crescut, de cca 0,1757 tcc/tonă ţiţei pentru fazele de foraj, extracţie şi transport 
a ţiţeiului, reprezentând 12,6% din echivalentul energetic al ţiţeiului. Având în 
vedere că energia înglobată în utilaje reprezintă, în medie, cca 0,046 tcc/tonă 
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ţiţei
1
, aportul energetic net al ţiţeiului extras (energia netă disponibilă) este de 

1,2416 tcc/tonă ţiţei în urma fazei de extracţie (randament de extracţie 88,7%) 
şi de 1,1783 tcc/tonă ţiţei în fazele de foraj, extracţie şi transport (randament de 
extracţie a ţiţeiului de 84,1%). Aceste consumuri se modifică pentru ţiţeiul ex-
tras prin procesele de recuperare intensivă şi pot diminua considerabil randa-
mentul de extracţie (tabelul nr. 2.4). 

Volumul investiţiilor alocate industriei extractive a ţiţeiului (tabelul 
nr. 2.5), investiţii care au scăzut constant în ultimii ani, este destinat preponde-
rent (65%) activităţii de foraj şi extracţie propriu-zisă, lucrărilor pentru construi-
rea şi echiparea sondelor de exploatare şi de promovare a rezervelor prin 
lucrări de recuperare intensivă. Păstrarea, în continuare, a acestui ritm de in-
vestiţii permite menţinerea nivelului actual a gradului de asigurare a producţiei 
din rezerve (25 ani), în condiţiile în care are loc accentuarea declinului natural 
al zăcămintelor. 

b. Dezvoltarea eficientă a industriei extractive a gazelor naturale 
pentru a asigura cantităţile de gaz metan necesare cererilor de consum, atât ca 
materie primă, cât şi ca resursă energetică presupune extinderea exploatării 
unor zăcăminte cu parametri mai puţin favorabili decât cei care au caracterizat 
evoluţia ramurii până în prezent. 

 

Tabelul nr. 2.4 

Consumul energetic şi randamentul de extracţie pentru unele metode 
de recuperare intensivă a ţiţeiului 

 

  Metoda de recuperare 

Indicatorul U/M injecţie de apă injecţie de 
abur 

combustie 
subterană 

1. Consum specific suplimentar 
caracteristic metodei de re-
cuperare 

tcc/t 0,0292 0,9746 0,1964 

2. Consum specific total
*)
 tcc/t 0,2509 1,1953 0,4181 

3. Randamentul de extracţie a 
ţiţeiului

**)
 

% 82,1 14,7 70,2 

Notă: * s-a inclus consumul suplimentar al metodei de recuperare intensivă, con-
sumul pentru extracţie, foraj şi transport, precum şi consumul cumulat; 

**s-a calculat prin raportare la puterea calorifică a ţiţeiului. 
Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 

                                                        
1
 Studii de economie industrială, nr. 23, IEI, Bucureşti, 1982. 
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Tabelul nr. 2.5 

Dinamica investiţiilor în industria hidrocarburilor 
- mld.lei/preturi curente - 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Extracţie petrol şi gaze 224634 472118 534550 871383 2366229 3570187 

2. Prelucrare ţiţei 18866 43386 100793 115079 236586 558799 

TOTAL – industrie 1410758 2951821 5402901 9186765 19771596 27568154 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1999. 
 

În ceea ce priveşte rezervele recuperabile de gaze din România, din vo-
lumul total al acestora, 73% se află în patrimoniul SN ROMGAZ Mediaş şi 27% 
în evidenţa SNP PETROM. Potenţialul actual de rezerve al României este al-
cătuit din 73,4% rezerve existente şi 26,6% rezerve de perspectivă. Din totalul 
rezervelor existente în zăcăminte, 36% sunt de joasă presiune (sub 20 atm), 
iar cca 64% sunt cu presiuni mai mari de 20 atm. (de înaltă şi medie presiune). 
În Depresiunea Transilvaniei, din rezerva totală existentă, numai 57% din ză-
căminte au presiuni mai mari de 20 atm. 

Rezervele existente sunt localizate în 274 de structuri geologice, răspân-
dite inegal pe teritoriul ţării, atât în zona de uscat (98,8%), cât şi pe platoul con-
tinental al Mării Negre (1,2%). Cele mai importante structuri şi, respectiv, 
rezerve sunt concentrate în Depresiunea Transilvaniei (65%), restul fiind locali-
zate în zona extracarpatică. Zăcămintele de gaze naturale sunt situate la adân-
cimi cuprinse între 200 şi 4300 m; din totalul rezervelor de uscat 94,9% se află 
la adâncimi de peste 3500 m, iar restul de 3,9% la adâncimi mai mici de 3500 
m. 

Rezervele de perspectivă din Depresiunea Transilvaniei (21,3%) vor fi 
depăşite în viitor de cele posibil de descoperit în Depresiunea Getică (24,7%). 

Producţia de gaze naturale (tabelul nr. 2.1) are o tendinţă descrescă-
toare, explicată în cea mai mare parte prin situaţia rezervelor şi evoluţia aces-
tora, precum şi prin trecerea la exploatarea unor zone cu condiţii mai dificile şi 
parametri mai scăzuţi. Astfel, presiunea medie de colectare a gazului metan în 
câmpurile de extracţie s-a redus cu cca 4-6% anual, ajungând de la 60-64 bari 
în 1975-1980, la circa 15-25 bari după anul 1990. Acest fapt, corelat cu atinge-
rea unui factor de recuperare înalt pentru majoritatea zăcămintelor aflate în ex-
ploatare (Filitelnic 55,9%, Grebeniş 44,5%, Deleni 51,4%, Sânmartin 52,5%, 
Sărmăşel 52,1%, Bazna 66,5%, Târgu-Mureş 58,8%, Copşa Mică 79% şi Noul 
Săsesc 81%), din care unele cu pondere mare în producţie, a determinat, de 
asemenea, accentuarea declinului din ultimii ani. 

Faţă de alte ramuri, extracţia gazului metan nu necesită cheltuieli ridicate 
de exploatare. Astfel, raportat la o tcc, costul gazului metan este de peste nouă 
ori mai mic decât cel al ţiţeiului (58936 lei/tcc faţă de 548077 lei/tcc). Evoluţia 
costului de producţie şi a structurii acestuia (tabelul nr. 2.6) ev idenţiază câteva 
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caracteristici specifice acestei activităţi: ponderea mare, de peste 50%, a chel-
tuielilor pentru descoperiri rezerve; participarea redusă şi relativ constantă, de 
cca 10% a cheltuielilor cu salariile; creşterea, atât în valoare absolută, cât şi ca 
pondere, până la 4,4%, a cheltuielilor cu combustibilii, energia şi apa, ca ur-
mare a accentuării dificultăţilor generate de scăderea presiunilor de zăcământ 
şi necesitatea asigurării transportului. 

Trebuie menţionat că pentru cele trei schele de producţie a gazului me-
tan există diferenţieri ale costurilor de producţie, astfel: 188985 lei/1000 mc la 
schela Mediaş, 193822 lei/1000 mc la schela Târgu-Mureş şi 387810 lei/1000 
mc la schela Ploieşti. În cazul schelei Ploieşti, costurile de producţie sunt duble 
faţă de costul mediu al ramurii (203496 lei/1000 mc) ca urmare a cotei de 
amortizare mai mari, corespunzătoare unor cheltuieli sporite de realizare a 
sondelor şi a cheltuielilor suplimentare pentru înmagazinarea subterană a ga-
zelor. 

Tabelul nr. 2.6 

Evoluţia costului de producţie şi a structurii acestuia pentru extracţia 
gazului metan 

- % - 
Elemente de cheltuieli 1995 1996 1997 1998 

Materii prime şi materiale 1,7 2,3 1,9 3,0 

Combustibili, energie, apă 0,5 0,5 1,3 4,4 

Amortizarea capitalului fix 35,3 30,7 27,4 27,1 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 39,2 38,5 33,4 37,3 

Salarii, impozite, CASS 10,3 9,4 9,8 9,8 

Cheltuieli pentru descoperiri rezerve 49,8 51,8 56,2 51,8 

TOTAL CHELTUIELI CU MUNCA VIE 60,8 61,8 66,6 62,7 

COST TOTAL 
% 
LEI/1000 MC 

 
100 

115926 

 
100 

182229 

 
100 

184731 

 
100 

203496 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 

Din punct de vedere al necesarului energetic, activitatea de extracţie a 
gazului metan solicită un consum relativ redus, de cca 6%, comprimarea gaze-
lor fiind cea care consumă cea mai mare parte din necesarul energetic. Com-
primarea gazelor s-a realizat în proporţie de 20% cu compresoare acţionate 
electric (cu un consum specific mediu de 20,873 MWh/1 mil.mc) şi 80% prin 
compresoare utilizând agent termic (cu un consum specific mediu de 5,969 
tcc/1 mil.mc) (anexa nr. 2.6). 

Pentru cele opt structuri gazeifere din Depresiunea Transilvaniei, con-
sumurile energetice suplimentare, ca urmare a introducerii unei noi trepte de 
presiune, sunt minime şi afectează în mică măsură randamentul de extracţie, şi 
reprezintă 2% din valoarea energetică a gazului metan extras (exemplul struc-
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turii Deleni). Dacă se are în vedere şi consumul energetic al activităţii de trans-
port, acest consum se majorează, în medie, cu 0,6% astfel încât conţinutul 
energetic al gazului metan ajuns la consumatorul final este diminuat cu cca 
1,8-2,6%. 

Specifică industriei extractive a gazului metan este şi evoluţia sezonieră 
a producţiei, variaţie impusă de consumator (anexa nr. 2.7). De aici rezultă că 
o altă activitate consumatoare de energie, prin care se urmăreşte asigurarea 
vârfului de consum în perioada de iarnă, este înmagazinarea subterană a ga-
zului metan în zăcămintele de la Urziceni şi Butimanu. Ţinând seama de con-
sumul mediu realizat de cele două staţii de comprimare, echivalentul energetic 
al gazului metan se reduce prin înmagazinare subterană cu cca 1,1%, astfel 
încât conţinutul energetic al acestuia (având în vedere şi consumurile specifice 
din fazele anterioare) se diminuează cu 2,9-3,7%. 

Volumul de investiţii (tabelul nr. 2.5) a fost destinat în proporţie de 56,8% 
activităţii de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve şi 29,6% 
pentru activitatea de foraj de exploatare şi de creare de noi capacităţi de pro-
ducţie. Utilajul de suprafaţă, de construcţie relativ simplă, specific sondelor în 
erupţie, reprezintă 4,7% din totalul investiţiilor, iar staţiile de comprimare a ga-
zelor 8,9%. Această structură reflectă particularitatea exploatării zăcămintelor 
de gaze prin energia proprie de zăcământ a acestora, care nu reclamă o dota-
re cu utilaje costisitoare. 

c. Schimbările majore din economia României au adus modificări sensi-
bile în sectorul de rafinare a ţiţeiului. Ca urmare a reducerii importurilor de 
ţiţei şi a scăderii producţiei de ţiţei indigen, în contextul restructurării întregii 
economii, s-a impus şi restructurarea sectorului de prelucrare a ţiţeiului prin 
reducerea capacităţii de prelucrare de la 34 mil. tone de ţiţei/an la 20 mil. tone 
de ţiţei/an. Această reducere de prelucrare are implicaţii majore pe plan ener-
getic, dar mai ales în sectorul petrochimic şi în infrastructura din aval care utili-
zează produse petrochimice. Toate aceste modificări explică scăderea pro-
ducţiei de produse petroliere (tabelul nr. 2.1), în condiţiile în care şi oferta de 
produse petrochimice s-a adaptat la cererea de pe plan european. 

După cum rezultă din datele prezentate, cererea internă de produse pe-
troliere se orientează sensibil spre produsele uşoare ca urmare a creşterii gra-
dului de motorizare determinat de creşterea standardului de viaţă. Necesitatea 
alinierii specificaţiilor de calitate ale carburanţilor şi combustibililor produşi în 
România la normativele internaţionale privind protecţia mediului ambiant va 
determina o deplasare a consumului către combustibili ecologici. Astfel, până 
în anul 2003 benzina fără plumb va reprezenta peste 80% din consumul total, 
iar motorina cu conţinut redus de sulf va reprezenta peste 50%. 

Faţă de industria extractivă a hidrocarburilor, în sectorul de rafinare a ţi-
ţeiului se înregistrează costuri de producţie cu valori mai ridicate (tabelul nr. 
2.7). Aceste costuri variază semnificativ de la o rafinărie la alta, în funcţie de 
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specializarea fiecărei rafinării în prelucrarea unor tipuri de ţiţei cu rezultate op-
time în profilul tehnologic, în condiţiile asigurării unui necesar de 12 mil. tone 
de ţiţei din import, corespunzător asigurării programului energetic (anexa nr. 
2.8) şi a programului petrochimic de funcţionare cu două pirolize. Oricum, în 
structura costului de producţie din industria de rafinare a ţiţeiului, ponderea cea 
mai mare (de peste 75%) o reprezintă cheltuielile cu materiile prime, respectiv 
achiziţionarea de ţiţei din producţia internă sau din import, alte costuri impor-
tante fiind reprezentate de cheltuielile de prelucrare propriu-zise.  

 
Tabelul nr. 2.7 

Costurile de producţie înregistrate în rafinăriile româneşti, anul 1998 
- mld.lei - 

Rafinăria Costuri  
totale 

Ţiţei din 
import 

Ţiţei din 
ţară 

Cheltuieli de prelucrare 

Total Unitare 
(mii lei/t) 

PETROBRAZI 6840,5 - 5214,2 1626,3 542,1 

PETROTEL 7869,8 4309,2 2259,5 1301,1 500,4 

ARPECHIM 10633,5 9382,5 - 1251,0 417,0 

RAFO 8923,3 6862,4 747,4 1313,6 525,4 

PETROMIDIA 11259,0 9382,5 - 1876,5 625,5 

ASTRA ROMÂNĂ 1556,4 - 955,9 600,5 1091,8 

DĂRMĂNEŞTI 948,9 - 782,1 166,8 367,0 

STEAUA ROMÂNĂ 551,3 - 434,5 116,8 467,1 

VEGA 1004,4 - 782,1 222,3 493,9 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 

O remarcă specială pentru rafinăria RAFO unde cheltuielile cu achiziţio-
narea de ţiţei reprezintă doar 50,21% din costurile totale de producţie. De 
asemenea, din punctul de vedere al adâncimii de prelucrare, rafinăriile mai au 
tehnologii de conversie adâncă, toate având în profilul lor instalaţii de cracare 
catalitică şi instalaţii de cocsare (cu excepţia ARPECHIM), ajungându-se pe 
această cale la valorificarea adâncă a ţiţeiului prelucrat, respectiv 65% produse 
albe şi 6% gaze pentru chimizare şi gaze combustibile, restul fiind reprezentat 
de celelalte produse. 

Un element important pentru analiza eficienţei ramurii este acela că rafi-
năriile mari (PETROBRAZI, PETROTEL, ARPECHIM şi RAFO) dispun de câte 
două module de prelucrare care pot fi operate independent, ceea ce face ca o 
astfel de rafinărie exploatată la numai 50% din capacitatea nominală să poată 
opera în condiţii de eficienţă economică. 

O problemă specifică rafinăriilor o constituie consumurile energetice, ca-
re însumează cca 7-20% din ţiţeiul supus la prelucrare. Consumurile, în funcţie 
de gradul de adâncime a prelucrării, de nivelul tehnic al tehnologiilor şi al dotă-
rilor, evaluarea consumurilor energetice în tcc, în condiţii optime de funcţiona-
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re, prezintă interes pentru aprecierea modului în care este folosită energia în 
diferite rafinării. Ca urmare a acestor aprecieri, a rezultat că în majoritatea raf i-
năriilor din România consumurile energetice (tabelul nr. 2.8) sunt mai mari de-
cât în rafinăriile moderne, fiind necesare măsuri pentru reducerea acestora. 

 
Tabelul nr. 2.8 

Consumurile energetice înregistrate în rafinăriile din România 
 

Rafinăria Factor mediu de complexitate 
NELSON 

Consum energetic, 
kgcc/t 

PETROBRAZI 11,73 219 

PETROMIDIA 10,73 260 

PETROTEL 9,54 176 

RAFO 8,69 194 

ARPECHIM 7,06 221 

STEAUA ROMÂNĂ 5,49 150 

ASTRA ROMÂNĂ 4,52  90 

DĂRMĂNEŞTI 3,50 100 

PETROSUB 2,50  69 

VEGA 1,90  74 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 

2.3. Eficienţa utilizării hidrocarburilor pe filiere tehnologice de 
prelucrare 

Pentru analiza eficienţei utilizării resurselor de hidrocarburi pe filiere 

tehnologice de prelucrare, cât şi a valorificării produselor petroliere este 

necesară încadrarea acestor trei ramuri (industria extractivă a ţiţeiului, in-

dustria extractivă a gazelor naturale şi industria de rafinare a ţiţeiului) în 

economia naţională. Prin evidenţierea legăturilor cuantificate cu ajutorul in-

dicilor consumurilor intermediare din BLR, pe care le au cu ramuri aflate în 

amonte (furnizoare de produse şi servicii pentru aceste trei ramuri) şi aval 

(beneficiare de produsele rezultate pe aceste trei ramuri) se poate eviden-

ţia intensitatea legăturii acestora cu alte ramuri. 
Astfel, pentru industria extractivă a ţiţeiului principalele industrii aflate în 

amonte sunt: 

 “alte transporturi” (transporturi terestre) cu 21,1%, pentru aprovizionare 
tehnico-materială cu echipament de extracţie, tubulatură şi aparatură de 
întreţinere a sondelor în exploatare; 
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 “producţia şi distribuţia energiei electrice” cu 19,2%, pentru energia elec-
trică furnizată trusturilor de foraj şi extracţie în vederea dezvoltării unei 
activităţi normale de producţie; 

 “industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal” cu 9,4%, pen-
tru echipamentele şi instalaţiile livrate ramurii. 
Aşa cum era de aşteptat, principalele beneficiare ale industriei extractive 

a ţiţeiului, care consumă aproape integral produsele ramurii, sunt: 

 “prelucrarea ţiţeiului” cu 76,7%, căreia îi sunt livrate majoritatea produse-
lor ramurii; 

 “producţia şi distribuţia energiei electrice” cu 22,6%, pentru produsele li-
vrate ca resursă energetică. 
În ceea ce priveşte industria extractivă a gazelor naturale, principalele 

industrii aflate în aval sunt: 

 “producţia şi distribuţia energiei electrice” 18,8%, pentru energia electrică 
consumată, în special, în staţiile de comprimare şi înmagazinare subte-
rană a gazelor; 

 “fabricarea altor maşini de utilizare specifică” cu 9,7%, pentru aprovizio-
narea tehnico-materială cu echipamente de extracţie necesare sondelor 
în exploatare; 

 “fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei me-
canice” cu 8,6%, pentru furnizarea de instalaţii specifice extracţiei gaze-
lor naturale. 
Ca beneficiară găsim în aval “producţia şi distribuirea gazelor (exclusiv 

extracţia gazelor)” cu 95,7%, ramura industrială care are ca scop distribuirea 
gazelor produse şi livrate de industria extractivă. 

Pentru industria de rafinare a ţiţeiului, principalele ramuri din amonte 
sunt: 

 “industria extractivă a ţiţeiului” cu 81%, evident principalul furnizor de 
materii prime pentru prelucrare; 

 “transporturi prin conducte” cu 9%, pentru materiile prime transferate la 
rafinărie. 

Industriile aflate în aval sunt: 
 “alte transporturi (transporturi terestre)” cu 20%, pentru combustibilii li-

vraţi şi utilizaţi de mijloacele de transport auto; 

 “chimia” cu 9%, pentru materiile prime petrochimice care sunt preluate 
pentru sinteza diferitelor produse chimice; 

 “comerţ” cu 8%, pentru produsele petroliere livrate populaţiei (GPL). 
O imagine asupra eficienţei utilizării hidrocarburilor o oferă şi analiza 

contribuţiei acestor ramuri la crearea produsului intern brut (PIB), a valorii adă-
ugate brute (VAB) şi a producţiei industriale (tabelul nr. 2.9). 

Un indicator important îl reprezintă nivelul consumurilor intermediare; 
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constituind diferenţa dintre valoarea producţiei industriale şi valoarea brută nou 
creată, el arată importanţa preţurilor materiilor prime şi a energiei pentru aceste 
ramuri. 

 
Tabelul nr. 2.9 

Evoluţia producţiei industriale şi valoarea adăugată brută în industria 
hidrocarburilor şi a prelucrării ţiţeiului 

- mld.lei/preţuri curente - 

Ramura Anul Producţie Consum intern VAB 

Extracţie petrol şi gaze 1993 664,2 268,6 395,6 

1994 1618,9 622,2 996,7 

1995 2241,6 940,3 1301,3 

1996 3401,8 1494,6 1907,2 

1997 9594,3 4215,8 5378,5 

Prelucrare ţiţei 1993 1522,9 1197,7 325,2 

1994 3655,0 3019,0 636,0 

1995 5040,1 4611,7 428,4 

1996 7163,0 6448,8 714,2 

1997 17045,7 15304,9 1740,8 

TOTAL INDUSTRIE 1993 21304,5 14523,1 6781,4 

1994 50219,6 32201,3 18018,3 

1995 72092,8 48381,5 23711,3 

1996 118096,4 81914,9 36181,5 

1997 256550,6 178456,8 78093,8 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1999. 
 

Interesant este faptul că, faţă de o pondere medie de 65% la nivelul în-
tregii industrii, consumurile intermediare în extracţia hidrocarburilor ocupă cca 
40-44%, în timp ce în prelucrarea ţiţeiului acestea au o pondere de cca 90%. 
Acest procent ridicat demonstrează că în industria de rafinare, volumul valorii 
nou create depinde de gradul de complexitate a instalaţiilor de adâncimea pre-
lucrării (de unde şi nevoia de produse albe, cu un coeficient mai mare de pre-
lucrare, cerinţă a economiei româneşti şi tendinţă pe plan mondial, în industria 
de rafinare a ţiţeiului). 

Accentuarea după anul 1995 a problemelor economico-financiare în ce-
ea ce priveşte performanţele industriei de exploatare a hidrocarburilor şi de ra-
finare a ţiţeiului, au fost generate, în mod obiectiv, de restricţiile mediului intern 
şi internaţional (creşterea preţurilor pe piaţa mondială, limitarea accesului la 
resursele valutare, accentuarea blocajului financiar au condus la necesitatea 
abordării unitare şi specifice a unor cerinţe impuse de Programul de integrare 
europeană, cât şi de conţinutul unor acte normative aprobate în Parlamentul 
României (Legea petrolului, Legea protecţiei mediului, Legea protecţiei muncii 
şi PSI etc.). 
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Ca urmare a reducerii importurilor de ţiţei şi a raţionalizării importului de 
gaz metan, pe de o parte, şi ca o consecinţă a restructurării sectorului de pre-
lucrare a ţiţeiului, prin reducerea capacităţii de rafinare de la 34 mil. tone ţi-
ţei/an, la 18-20 mil. tone ţiţei/an într-o primă etapă şi relansarea la 22 mil. tone 
ţiţei/an în perspectiva anului 2005, pe de altă parte, analiza eficienţei industriei 
de extracţie şi prelucrare a hidrocarburilor se focalizează pe evaluarea viabilită-
ţii economice a filierei extracţie-rafinare-prelucrare. Analiza eficienţei ramurii 
porneşte de la următoarele premise de calcul: 

 funcţionarea sectorului de rafinare se bazează pe prelucrarea a 
18-20 mil.tone ţiţei/an până în anul 2000, şi suplimentarea până la 22 
mil.tone ţiţei/an până în anul 2005 ca urmare a modernizării instalaţiilor 
de distilare atmosferică în vid de 3,5 mil.tone ţiţei/an rămase în funcţio-
nare în cele 5 mari rafinării; 

 ţiţeiul necesar prelucrării în situaţiile considerate, este asigurat la nivelul 
de 6,3-6,5 mil. tone ţiţei/an până în anul 2000, cu o diminuare la 5,5-6 
mil.tone ţiţei/an până în anul 2005, diferenţa de 12-14 mil.tone ţiţei/an fi-
ind asigurată din import; 

 materiile prime petrochimice sunt asigurate astfel: hidrocarburile aroma-
tice se obţin prin funcţionarea întregului bloc (inclusiv instalaţiile de izo-
merizare şi Parex) din complexele de la PETROBRAZI şi PETROMIDIA; 
nafta se obţine prin transferuri între rafinării pentru funcţionarea la capa-
citate a instalaţiilor de piroliză de la ARPECHIM şi PETROMIDIA; 

 preţurile ţiţeiurilor din import şi ale produselor de rafinărie se bazează pe 
preţurile de cotaţie de pe piaţa mediteraneană, corectate cu preţul trans-
portului; 

 costurile de prelucrare sunt calculate pe baza valorilor communicate de 
rafinării, considerând ca bază cantitatea şi tipul de ţiţei (import sau in-
tern) prelucrat de fiecare rafinărie. 

Evaluarea eficienţei utilizării hidrocarburilor pe filiere tehnologice are la 
bază indicatorii gross-margin (încasări din vânzări din care se deduce costul 
materiilor prime) şi net margin (gross-margin din care se scad costurile de ope-
rare). 

Pentru sectorul de rafinare, calculele au condus la valoarea de 19,7 

$/tona-ţiţei pentru gross-margin şi -0,4 $/tona-ţiţei la net-margin până în anul 

2000 şi, respectiv, la valoarea de 20,4 $/tona-ţiţei pentru gross-margin 2,9 

$/tona-ţiţei la net-margin până în anul 2005. 

Conform practicilor înregistrate pe plan mondial, filiera tehnologică a ex-

ploatării şi prelucrării hidrocarburilor poate şi trebuie extinsă până la nivelul 

sectorului petrochimic. De altfel, după cum arătam anterior, rafinăriile mari ro-

mâneşti au în componenţă, sau sunt integrate, cu puternice complexe petro-

chimice, un avantaj competitiv în analiza eficienţei ramurii. 
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Astfel, calcule similare aplicate pentru sectorul petrochimic au condus la 

valoarea de 29,4 $/tona-ţiţei pentru gross-margin şi 11,1 $/tona-ţiţei pentru net-

margin până în anul 2000, şi respectiv la valoarea de 34,1 $/tona-ţiţei pentru 

gross-margin şi 14,6 $/tona-ţiţei pentru net-margin până în anul 2005. 

Analizele prezentate pentru sectorul de rafinării şi sectorul de petrochi-

mie sunt făcute la poarta rafinăriei, fără să se ia în considerare activitatea de 

distribuţie datorită lipsei de informaţii privind ponderea produselor petroliere 

desfăcute direct din rafinării, prin depozitele zonale către operatorii privaţi sau 

prin staţiile proprii de distribuţie. 

Din analiza rezultatelor cumulate pe ambele sectoare, rezultă că activita-

tea de rafinare a ţiţeiului însoţită de aceea de fabricare a produselor petrochi-

mice este viabilă şi realizează o valoare de 49,1 $/tona-ţiţei pentru gross-

margin şi 10,7 $/tona-ţiţei pentru net-margin până în anul 2000, şi respectiv o 

valoare de 54,5 $/tona-ţiţei pentru gross-margin şi 17,5 $/tona-ţiţei pentru net-

margin până în anul 2005. Se observă astfel că, atât nivelul înregistrat pentru 

indicatorul gross-margin, cât şi pentru indicatorul net-margin, conferă o 

îmbunătăţire a eficienţei în cazul analizei eficienţei ramurii ce extinde filiera 

tehnologică de prelucrare până la sectorul petrochimic, inclusiv. 
* 

*     * 
Din prezentarea şi analiza datelor prezentate se pot trage unele conclu-

zii: 

 activitatea societăţilor comerciale din extracţia hidrocarburilor se desfă-
şoară fără subvenţii de la bugetul de stat; 

 veniturile înregistrate din activitatea industrială în preţuri curente permit 
obţinerea unei rate a profitului de cca 10%, cele mai profitabile societăţi 
fiind cele care au demonstrat elasticitate în gama de produse/servicii ofe-
rite celorlalte ramuri ale economiei; 

 costurile de operare reprezintă, în medie, 70-80% din veniturile calculate 
la preţuri cu ridicata şi cca 60-75% (cu pondere mai mare la gaze) din 
costurile de producţie medii; 

 ponderea costurilor de operare în costurile de producţie nu diferă sub-
stanţial de cea înregistrată în SUA şi în unele ţări din Europa de Vest la 
exploatările pe uscat; 

 costurile de explorare şi dezvoltare (investiţiile), în România, reprezintă 
28-33% din totalul costurilor de producţie, ponderi cu mult mai mici decât 
cele înregistrate în alte ţări cu industrie petrolieră; 

 în ceea ce priveşte costurile cu materiile prime, materiale şi energia, şi 
respectiv consumurile specifice, deşi din punct de vedere fizic acestea 
nu se situează la nivelul performanţelor din alte ţări cu industrie petrolie-
ră, în special datorită fiabilităţii scăzute a utilajelor şi echipamentelor, 
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ponderea lor în costuri va avea o tendinţă de creştere, dar şi ca urmare a 
creşterii preţurilor utilităţilor la furnizori; 

 analiza economică a sectorului de rafinare relevă faptul că menţinerea în 
funcţiune în cele 5 rafinării mari a câte unui modul de prelucrare (proces-
sing-train) de 3,5 mil.tone-ţiţei/an conduce la o capacitate totală de prelu-
crare de 18-20 mil.tone-ţiţei/an până în anul 2000 şi, respectiv, de 22 mil. 
tone-ţiţei/an până în anul 2005, capacitate în concordanţă deplină cu ce-
rerea de produse petroliere şi de materii prime petrochimice pentru anul 
2000 şi până la nivelul anului 2005; 

 analiza eficienţei economice pe filiere tehnologice de prelucrare a hidro-
carburilor conduce la concluzia că activitatea combinată a sectorului de 
rafinare a ţiţeiului cu sectorul de petrochimie este viabilă şi trebuie păs-
trată în continuare, conferind cele mai mari valori pentru indicatorii de 
eficienţă (gross-margin = 49,1 $/tona-ţiţei-prelucrat şi net-margin = 10,7 
$/tona-ţiţei-prelucrat până în anul 2000; şi respectiv: gross-margin = 54,5 
$/tona-ţiţei-prelucrat şi net-margin = 17,5 $/tona-ţiţei-prelucrat până în 
anul 2005). 
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ANEXE 

Anexa nr. 2.1 

Informaţii privind disponibilitatea datelor necesare pentru calculul in-
dicatorilor de apreciere a eficienţei economice a exploatării resurselor 

minerale (activităţi extractive, de preparare şi prelucrare primară)  
 

Faza Indicatorul Relaţia de calcul Informaţii privind dis-
ponibilitatea datelor 

Extracţia  Investiţia specifică 





 e

rs  

e
rq

e
rae

rs   
a

e
r – nu există date dis-

ponibile 
 

 Productivitatea muncii 

e
rW  

e
rN

e
rqe

rW   

indicatorul este utilizat în 
analizele din industria ex-
tractivă a cărbunelui şi mi-

nereurilor 

 Consumul de resurse 

energetice ( e
rK ) 

e
rq

e
je

e
rK   

indicatorul este utilizat în 
analize 

 Costurile unitare de 

producţie 




 e

rc  e
rq

e
rce

rc   
indicatorul este utilizat în 

analize 

 Eficienţa economică a 

fondurilor fixe ( e
rz ) e

rf

e
rqe

rz   

f
e

r – nu există date disponi-
bile 

 Eficienţa energetică a 

fondurilor fixe 




 e

re  
e
rf

e
je

e
re   

j = 1, 2, în 

f
e

r – nu există date disponi-
bile 

Prepararea (în 
cazul minereuri-
lor şi cărbunilor) 
sau prelucrare 

primară (în cazul 
ţiţeiului) 

Randamentul de recupe-
rare a utilului în concen-

trat 
p
r  

100
e
rq

p
nqp

r  

indicatorul este utilizat în 
analize 

 Investiţia specifică de 

fază 







 p
rs  

p
rq

p
rap

rs   
a

p
r – nu există date dispo-

nibile 
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Faza Indicatorul Relaţia de calcul Informaţii privind dis-
ponibilitatea datelor 

 
Cumulată 

 










e
rs

PE
 

p
rq

p
rae

rap
res


  

a
e

r, a
p

r – nu există date 
disponibile 

 Productivitatea muncii de 

fază 






 p
rW  

p
rN

p
rqp

rW   

indicatorul este utilizat în 
analize 

 Consumul de resurse 
energetice de fază 








 p
rK  p

rq

p
rep

rK


  

indicatorul este utilizat în 
analize 

 Consumul cumulat de 
resurse energetice 

p
rKe

rKc
rjK   indicatorul este utilizat în 

analize 

 Costurile unitare de 
producţie 

p
rq

p
rCp

rc   

indicatorul este utilizat în 
analize 

 Eficienţa economică a 
fondurilor fixe de fază 

p
rf

p
rqp

rZ   

f
p

r – nu există date disponi-
bile 

 
Cumulată 







 p
cZr  

p
rf

e
rf

p
rqp

rcZ



  

f
r
r, f

p
r – nu există date dis-

ponibile 

 p
rcV  

p
rf

e
rf

mfPp
reV



  
f
r
r, f

p
r – nu există date dis-

ponibile 

 Eficienţa energetică a 

fondurilor fixe 







 p
rE  

p
rf

e
rf

p
j

ee
j

e
p
re



 


 
j =1,2, în 

f
r
r, f

p
r – nu există date dis-

ponibile 
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Anexa nr. 2.2 

Factorul mediu de complexitate (indicele Nelson)  
al principalelor rafinării din Europa, SUA şi Asia 

 
 

Rafinaria 
 

Compania deţinătoare 
Capacitatea 
- mil.t/an - 

Factor mediu de 
complexitate 

Nelson 

1. Rafinării din SUA 

El Segundo California Chevron Inc. 10,56 8,22 

Carson California Altlantic Richfield Co. 10,15 10,06 

Catlettsbug Kentucky Ashland Petroleum Co. 9,71 12,74 

Baton Rouge Louisiana Exxon Co. 19,16 11,14 

Martinez California Shell Oil Co. 6,37 14,83 

Yorktown Virginia Amoco Oil Co. 2,41 8,25 

2. Rafinării din Europa 

Antwerp, Belgia Belgium Refining Comp. 3,64 4,45 

Donges, Franţa Elf France 9,10 5,58 

Pernis, Olanda Shell Nederland Raffinaderj 
BV 

15,83 9,09 

Fawley, Anglia Esso Petroleum 13,76 7,35 

3. Rafinării din Asia 

Shueiba, Kuwait KNP Co. 8,51 8,16 

Mina Al-Ahmadi, Kuwait KNP Co. 16,64 4,57 

Negishi, Japonia Nippon Petroleum Refining 18,88 7,09 

Marifu, Japonia Koa Oil Co. 5,00 8,24 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 
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Anexa nr. 2.3 

Integrarea activităţii rafinăriilor  
cu unităţile petrochimice 

 
 

1. Rafinăria PETROBRAZI, care prelucrează ţiţei indigen, produce carburanţi 
şi hidrocarburi aromatice care mai departe sunt prelucrate în complexul pe-
trochimic integrat cu rafinăria. Prezenţa în rafinărie a unor capacităţi mari de 
cocsare şi a cracării catalitice permit o conversie adâncă a ţiţeiului prelucrat. 

2. Rafinăria PETROTEL produce carburanţi, dar rămâne principalul producă-
tor de lubrifianţi din România, având şi un sector petrochimic integrat în raf i-
nărie. 

3. Rafinăria ARPECHIM produce carburanţi, combustibili, uleiuri lubrifiante pe 
linia hidrocracare-hidrodeparafinare, precum şi produse petrochimice, în 
special poliolefine, fiind legată funcţional (printr-un sistem de conducte) de 
combinatul chimic OLTCHIM Râmnicu-Vâlcea, căruia îi furnizează o mare 
parte din materiile prime necesare (etilena, propilena etc.). 

4. Rafinăria RAFO produce carburanţi şi combustibili şi alimentează cu materii 

prime combinatul petrochimic CAROM, care se află pe aceeaşi platformă. 
5. Rafinăria PETROMIDIA, prin poziţia ei în apropierea terminalului petrolier, 

este destinată prelucrării în exclusivitate a ţiţeiului din import şi are poziţia 
cea mai avantajoasă pentru exportul de produse. Rafinăria este integrată cu 
un complex petrochimic, care de asemenea poate exporta o parte a produc-
ţiei sale în condiţii avantajoase. 

6. Rafinăria ASTRA ROMÂNĂ prelucrează ţiţeiuri neftenice şi produce produ-
se speciale, strategice, necesare în industria energetică, minieră şi extracti-
vă (peste 100 de sortimente). 

7. Rafinăria DĂRMĂNEŞTI, care prelucrează ţiţei exclusiv din zona Moldova, 

este singura din ţară care produce cocs acicular, destinat anozilor pentru in-
dustria metalurgică. 

8. Rafinaria STEAUA ROMÂNĂ este specializată în producerea de lubrifianţi 

speciali, de mic tonaj, bitum rutier, parafină şi ceruri petroliere. 
9. Rafinăria VEGA produce, în principal, solvenţi, bitum şi catalizatori pentru 

instalaţiile din rafinării. 
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Anexa nr. 2.4 

Clasificarea rafinăriilor din România după capacitate  
şi factorul mediu de complexitate 

 

Rafinăria  
(localitatea) 

Ţiţei prelucrat 
din: 

Capacitatea, 
mil.tone/an 

Factorul mediu de 
complexitate 

PETROBRAZI (Brazi) ţară 7,5 3,5 11,73 

PETROMIDIA (Midia) import 4,0 3,5 10,73 

PETROTEL (Teleajăn) ţară – import 5,4 3,5 9,54 

RAFO (Oneşti) ţară – import 5,2 3,5 8,69 

ARPECHIM (Piteşti) import 7,0 3,5 7,96 

STEAUA ROMÂNĂ (Câmpina) ţară 0,4 0,4 5,49 

ASTRA ROMÂNĂ (Ploieşti) ţară 1,9 0,7 4,52 

DĂRMĂNEŞTI ţară 1,6 0,5 3,50 

PETROLSUB (Suplacul de 
Barcău) 

ţară 0,4 0,4 2,50 

VEGA (Ploieşti) ţară 1,1 0,4 1,90 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 
Anexa nr. 2.5 

Consumul specific de fluid injectat pentru  
unele metode de recuperare intensivă 

 

Unitatea organiza-
torică 

Injecţia de apă  
-mc/t ţiţei- 

Injecţia de 
gaze 

-mc/t ţiţei- 

Injecţia de aer 
-mc/t ţiţei- 

Injecţia de abur 
-t/t ţiţei- 

TFE Bolintin 36,0 - 6105,1 - 

TFE Târgu-Jiu 89,2 8754,6 - - 

TFE Arad 116,8 - 2482,0 15,6 

TFE Piteşti 26,7 - 2753,1 - 

TFE Boldeşti 40,0 1831,0 24491,6 - 

TFE Moineşti 14,7 - - - 

PETROMAR 4,4 - - - 

Nivel mediu 28,7 2490,7 3170,7 13,7 

Nivel mondial 5-25 2000-3000 3000-4000 5-6 

Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-
nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 
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Anexa nr. 2.6 

Consumul de energie pentru comprimarea gazului metan  
în câmpurile de extracţie 

 

Structuri produc-
tive de gaze 

Volumul de gaze 
comprimat anual 

- mil.mc - 

Consum specif-
ic pentru com-

primare
*)
 

- tcc/mil.mc - 

Raţia de com-
primare 

Consum de 
energie 

 
- mii tcc - 

Sânmartin 565 9,5 2,3 5,36 

Grebeniş 800 10,1 2,5 8,08 

Prod-Nadeş 577 10,2 2,5 5,88 

Filitelnic 1460 8,6 2,2 12,81 

Deleni 528 10,2 2,5 5,38 

Dumitreni 565 7,9 2,3 4,41 

Laslăul Mare 363 9,1 2,3 3,30 

Ernei 650 8,6 2,3 5,59 

Notă: * inclusiv consumul specific de energie electrică. 
Sursa: Strategia de restructurare a industriei de extracţie a hidrocarburilor, de rafi-

nare a ţiţeiului şi a industriei petrochimice, MIC, 1998. 

 
Anexa nr. 2.7 

Sistemul de livrare a gazului metan  
către consumatori 

 

Repartiţia inegală pe teritoriu a rezervelor de gaz metan şi necesitatea 
asigurării cu combustibil a consumatorilor au dus la crearea unui sistem com-
plex de transport, cu o reţea de conducte de peste 9700 m şi o capacitate ma-
ximă de 120 mil.mc/zi, superioară capacităţii surselor de gaze. Livrarea gazelor 
naturale se face prin nouă sisteme de transport: 

 sistemele I-V de înaltă presiune (max.40 bari) transportă aproximativ73% 
din producţia de gaze şi alimentează zonele exterioare arcului carpatic; 

 sistemele VI-IX de joasă presiune (max.24 bari) transportă aproximativ 
27% din producţia de gaze, alimentează zona de centru a ţării şi se con-
fundă cu regiunea în care se află 80% din zăcămintele în exploatare. 
Repartiţia livrărilor de gaze naturale pe diferite zone ale ţării oferă imag i-

nea gradului de dependenţă al acestora de combustibilii gazoşi. 

Principalele caracteristici ale fiecărui sistem de transport gaze sunt ur-
mătoarele: 

I. sistemul sud-est (Râşnov – Ţara Bârsei – Valea Prahovei – Ploieşti – 
Bucureşti) este cel mai solicitat sistem la care sunt racordate şi zăcămin-
tele de gaze libere şi gazele asociate din extracarpaţi, din Oltenia şi 
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Muntenia de est şi totalizează aproximativ 22% din gazele naturale vehi-
culate; 

II. sistemul Piteşti – Govora – (Câmpulung-Muscel – Piteşti – Govora – Tur-
nu-Măgurele) cel mai lung sistem, cu cele mai ridicate presiuni de pleca-
re la staţiile de compresoare din depresiunea Transilvaniei (Daneş şi 
Sinca) reprezintă 10% din livrările de gaze; 

III. sistemul vest-Oltenia (Alba Iulia – Călan – Hunedoara – Deva – Paroşeni 
– Târgu-Jiu – Craiova – Oţelul Roşu – Reşiţa – Bocşa – Timişoara – 
Arad) realizează legătura cu sistemul de nord, zona Arad şi Satu Mare, 
şi deţine aproximativ 20% din volumul de gaze naturale livrate; 

IV. sistemul est-Moldova (Bacău – Piatra-Neamţ – Bicaz – Roman – Iaşi – 
Paşcani – Suceava – Botoşani – Galaţi – Bucureşti) exploatează zăcă-
minte din Depresiunea Transilvaniei şi din Moldova (Roman-Săcuieni), 
Depresiunea Bârladului precum şi gazele naturale din Muntenia de est. 
Alimentează cu gaze naturale cea mai întinsă zonă geografică şi deţine 
un sfert din livrările de gaze naturale; 

V. sistemul nord (Dej – Baia Mare – Satu Mare) asigură consumul de gaze 
naturale a cinci judeţe şi deţine cea mai mică pondere în livrările de ga-
ze, aproximativ 2%. 

VI. sistemul nord-vest (Luduş – Câmpia Turzii – Ocna Mureş – Turda – Cluj 
– Arad) reprezintă aproximativ 4% din volumul gazelor livrate; 

VII. sistemul centru (Luduş – Târgu-Mureş – Reghin – Ungheni) cu aproxi-
mativ 8% pondere în gazele totale livrate; 

VIII. sistemul Sibiu – Victoria – Făgăraş – Mediaş – Copşa Mică, reprezen-
tând aproximativ 6% din volumul gazelor livrate; 

IX. sistemul Sighişoara – Fântânele – Târnăveni – Blaj, cu o pondere de 
aproximativ 3% în volumul total al gazelor vehiculate. 

 
 

Anexa nr. 2.8 

Gradul de dependenţă energetică 
- % - 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Ţiţei  
  (inclusiv gazolină şi etan) 

 
47,3 

 
45,2 

 
43,7 

 
48,6 

 
51,4 

 
51,8 

2. Gaze naturale 82,0 79,9 75,1 70,9 74,7 74,8 

TOTAL 71,8 73,0 70,0 69,8 69,0 70,3 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1999. 



 

Capitolul 3 
EFICIENŢA UTILIZĂRII RESURSELOR DE CĂRBUNE 

PE FILIERE ALE INDUSTRIILOR  
DE BUNURI INTERMEDIARE 

 

În cadrul multitudinii de corelaţii care guvernează dezvoltarea de ansam-
blu a economiei naţionale poate fi conturată o linie macroeconomică genera-
toare, pe de o parte, de rezultate urmărite într-un anumit context de politică 
economică sau, dimpotrivă, de perturbaţii. 

Această linie este alcătuită din patru module de bază şi trei module com-
plementare (figura nr. 3.1). 

 

Figura nr. 3.1. Linii macroeconomice privind eficienţa  
utilizarea resurselor de cărbune 

 
Sursa: Industria minieră din România – prezent şi perspectivă, Studiu MIC, 1996. 
 

În traseul modulelor de bază, activitatea de cercetare geologică, prin re-
zultatele sale, se află în relaţie în dublu sens cu industria extractivă şi cu indus-
triile utilizatoare de cărbune pentru asigurarea cerinţelor generale ale 
economiei. 
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În primul sens (A) rezultatele activităţii geologice (rezervele) condiţio-
nează industria extractivă (cantitatea şi calitatea cărbunelui) care, la rândul 
său, determină dimensionarea activităţii utilizatorilor orientaţi spre satisfacerea 
necesităţilor economiei. 

În sens invers (B) necesităţile economiei exercită presiuni asupra dimen-
sionării activităţii utilizatorilor care, la rândul lor, solicită producţia minieră, mo-
tivând în final amplificarea cercetărilor geologice în domeniile de interes. 

Nici unul din modulele existente în lanţ nu poate exista autarhic, ci aces-
tea se succed în mod obiectiv. 

Liniile complementare cuprind, în principal corelaţii ale industriei extracti-
ve a cărbunelui cu transportatorul (modulul 5) şi respectiv cu cerinţele generale 
ale economiei privind protecţia resurselor minerale (modulul 6) şi protecţia eco-
logică (modulul 7). Ambele linii complementare reprezintă relaţii cu sens unic 
(cerinţe, control). 

În aprecierea eficienţei utilizării resurselor de cărbune este necesară, în 
primul rând, determinarea eforturilor generate de obţinerea acestora, contura-
rea principalelor filiere tehnologice de utilizare pe principalii beneficiari pentru 
ca, în final să se poată preciza domeniile de utilizare eficientă. 

3.1. Eforturile necesare pentru obţinerea cărbunilor 

Ca orice activitate economică, activitatea de exploatare a cărbunelui 
consumă materiale şi forţă de muncă în scopul obţinerii unor produse care se 
vând pe piaţă. Dacă există cerere pe piaţă şi valoarea produselor vândute 
acoperă costurile sau, mai mult, permite realizarea unui profit, această activita-
te are şanse să se menţină şi să se dezvolte. 

Atunci când costurile de producţie sunt mai mari decât veniturile realizate 
din vânzări, activitatea este nerentabilă şi, în acest caz, pot exista următoarele 
situaţii: 
1. statul poate contribui cu subvenţii alocate din buget pentru anumite produse, 

pentru acoperirea unor diferenţe între costuri şi venituri, nivelul subvenţiilor 
fiind determinat de posibilităţile bugetului ţării. Această situaţie poate fi ac-
ceptată într-o economie de piaţă numai pentru o anumită perioadă de timp şi 
pentru activităţi riguros dimensionate; 

2. costurile realizate depăşesc valoarea obţinută din vânzări la care se adaugă 
şi subvenţiile. Rezultă că unitatea minieră respectivă produce pierderi şi nu-
şi poate asigura fondurile pentru achiziţionarea de materiale, utilaje, piese 
de schimb, plata salariilor, fondurile pentru investiţii, achitarea obligaţiilor că-
tre bugetul de stat şi de asigurări sociale, rambursarea creditelor angajate, 
inclusiv a dobânzilor. 

În această situaţie este necesar: 
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 să se analizeze cauzele care determină pierderile şi să se elimine, în 
scopul echilibrării balanţei costuri-venituri; 

 să se oprească activitatea, dacă aceste lucruri nu pot fi realizate, conti-
nuarea activităţii fiind în dezavantajul unităţii, al salariaţilor, al ţării. 
În general, sectorul exploatării cărbunelui a fost caracterizat printr-un 

număr mare de angajaţi, productivitate a muncii redusă şi costuri de producţie 
ridicate. 

Principalele elemente şi situaţii critice care se reflectă în costurile de ex-
tracţie a cărbunelui sunt prezentate în continuare. 

1. Caracteristicile geologico-miniere, reprezentate prin: 

 tectonică complicată, adâncime mare (400-1100 m); 

 calitate slabă; 

 volum mare de steril ce trebuie excavat la descopertare pentru ex-
tracţia în carieră (8-10 m

3
 steril/tona de cărbune); 

 amplasarea zăcămintelor de lignit sub nivelul hidrostatic, fiind ne-
cesară asecarea şi excavarea 10 m

3
 apă/tona de cărbune. 

2. Utilajele tehnologice din cariere sunt realizate în cea mai mare parte 
în România pe bază de licenţă Krupp, a anilor 1960-1970 şi obţin in-
dici medii reduşi de funcţionare a liniilor tehnologice (0,10-0,12) în 
comparaţie cu indicii mult mai ridicaţi (0,25 – 0,35) ce se înregistrează 
pe plan european cu utilaje performante; 

3. Avansările lunare ale abatajelor cu front lung, de 25-30 m/lună, cu 
mult sub vitezele de avansare ce se realizează pe plan mondial; 

4. Fiabilitatea redusă a utilajelor miniere generează costuri ridicate de 
exploatare, folosirea unui personal numeros pentru ăntreţinere şi re-
paraţii, productivitate a muncii scăzută, precum şi consumuri energe-
tice mari (tabelul nr. nr. 3.1); 

5. Costul ridicat al echipamentelor şi utilajelor miniere; 
6. Costul ridicat al transportului personalului la şi de la domiciliu (cost 

suportat de agenţii economici din minerit); 
7. Durata anuală redusă (250 de zile) a funcţionării capacităţilor de pro-

ducţie şi fondul diminuat al timpului de lucru (30 ore/săptămână în 
schimburi de 6 ore) în minele de huilă; 

8. Gradul redus de utilizare a capacităţilor de producţie la cărbune 
(85%); 

9. Cota semnificativă de participare la cost a muncii vii (60-70%). 
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Tabelul nr. 3.1 

Consumurile de energie electrică şi termică pe ansamblul industriei 
extractive la nivelul anului 1999 

 

 ENERGIE ELECTRICĂ ENERGIE TERMICĂ 

 kWh % %faţă de 
1998 

mii Gcal % % faţă de 
1998 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 3183 10,9 85,4 2938 9,0 65,1 

- extracţia şi prepararea căr-
bunelui 

1042 3,6 86,0 152 0,5 50,8 

- extracţia petrolului şi gazelor 
naturale 

1563 5,3 84,7 2677 8,2 65,3 

Sursa: Balanţa energetică pentru anul 1999, CNS, 2000. 
 

La toate aceste elemente se adaugă şi costul ridicat al transportului de la 
producător la consumatori, pe distanţe mari, a cărbunelui cu valoare relativ re-
dusă dar în cantităţi deosebit de mari (30% din volumul transportului de marfă 
a SNCFR). 

Ca efect al acestor caracteristici costurile de extracţie a cărbunelui sunt 
în general mai mari decât preţurile de vânzare pe piaţă, astfel că statul sprijină 
prin subvenţii bugetare producţia de huilă, lignit şi cărbune brun extras prin lu-
crări subterane. 

Situaţia economico-financiară nefavorabilă a companiilor şi a societăţilor 
naţionale a constituit în permanenţă o problemă majoră a acestora. Scăderea 
drastică a subvenţiilor bugetare pentru acoperirea pierderilor din producţie şi 
mai ales pentru cheltuielile de capital necesare retehnologizărilor, blocajul fi-
nanciar general, restanţele mari la plata producţiei livrate centralelor termoelec-
trice au contribuit la acumularea de mari datorii către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale şi către furnizorii de produse şi servicii, precum şi a 
ănregistrării de importante pierderi reflectate în bilanţul contabil. 

Situaţia economico-financiară a principalilor agenţi economici din indus-
tria extractivă a cărbunelui este prezentată în continuare. 

 

A. Compania Naţională a Huilei Petroşani (CNH Petroşani) 
 

1. Exploatează huilă energetică (3,5 mil. tone/an) destinată, în principal, ter-
mocentralelor de la Mintia şi Paroşeni (însumând peste 1000 MW putere 
disponibilă), precum şi cantităţi reduse de cărbune brun şi antracit. 

2. Toate exploatările sunt subterane, cu mari probleme privind securitatea 
muncii datorită pericolului iminent de explozie a gazelor din zăcământ şi a 
prafului de cărbune. 
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3. Exploatarea huilei este puternic subvenţionată (38%) în condiţiile în care 
pentru obţinerea unei producţii marfă de 1000 lei se cheltuiesc 1603 lei. În 
opinia specialiştilor, în Valea Jiului nu se va putea obţine niciodată huilă fără 
subvenţii; în prezent subvenţiile se situează la 113 mii lei/tona de huilă şi 
146,5 mii lei /tona de cărbune brun. 

4. Costurile unitare variază în funcţie de tipul resursei şi/sau a produsului mini-
er, astfel: 

huilă brută      503,3 mii lei/t 
cărbune brun      384,6 mii lei/t 
huilă spălată pentru cocs    904,8 mii lei/t 
huilă energetică spălată    635,7 mii lei/t 
huilă energetică preparată    758,9 mii lei/t 
antracit     3 406,8 mii lei/t 

5. Capacităţile de producţie existente (5 mil. tone/an) depăşesc nivelurile de 
producţie realizate. 

6. Nivelul scăzut al productivităţii muncii pe ansamblul companiei naţionale (în 
anul 1999 de 65 mil. lei/pers.) este datorat în principal condiţiilor dificile de 
exploatare din subteran; discrepanţa dintre performanţa românească şi cea 
internaţională se datorează parţial modului de angajare a oamenilor în acti-
vităţi care nu sunt întreprinse în mod normal de societăţile miniere. În parte, 
nivelul scăzut al productivităţii muncii reflectă costul scăzut al muncii în 
comparaţie cu alţi factori de producţie. 

7. Valea Jiului se confruntă cu grave probleme sociale datorită nerezolvării 
problemelor personalului disponibilizat, 25,5 mii persoane (56,5%), în peri-
oada 1997-2000. 

 

B. Compania Naţională a Lignitului Oltenia – Târgu-Jiu  
(CNLO Târgu Jiu) 

 
1. Exploatează lignit, în marea majoritate în cariere, cu utilaje de mare capaci-

tate, performante, astfel că bilanţul contabil este în general pozitiv, compa-
nia neprimind subvenţii de la bugetul de stat. 

2. Livrează cca. 20 mil.t /an lignit pentru aproape 20 de centrale termoelectrice 
ale CONEL, care însumează aproximativ 25% din puterea disponibilă din 
Sistemul Energetic Naţional. 

3. În condiţiile în care pe plan mondial nu se mai exploatează cărbune de cali-
tate similară, intervine totuşi o subvenţie mascată şi anume, aceea că se 
plăteşte un preţ mai mare decât cel corespunzător calităţii mărfii livrate. 

4. Cu toate că în evidenţe activitatea companiei este rentabilă (855 lei cheltuiţi 
la 1000 lei producţie marfă) aceasta are datorii mari către bugetul de stat şi 
bugetul asigurărilor sociale. 
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5. Problema principală cu care se confruntă compania este că singurul benef i-
ciar al producţiei de cărbune energetic, TERMOELECTRICA, nu plăteşte in-
tegral şi la termen cărbunele primit, astfel că CNLO avea de încasat de la 
acesta 3000 mld. lei în 1999. 

6. Ca urmare a restrângerii sau sistării activităţii productive la unele mine cu 
rezerve geologice în epuizare, precum şi cu condiţii dificile de exploatare ca-
re generează costuri exagerate de producţie şi pierderi, productiv itatea 
muncii pe ansamblul CNO a înregistrat o creştere de 33,2% ajungând în 
1999 la o valoare de 157,2 mil. lei/pers. 

7. Costurile unitare pe tona de lignit extras s-au situat în 1999 la 153,6 mii lei. 
8. Importanţa bazinelor carbonifere din Oltenia este determinantă pentru secto-

rul de producţie a energiei electrice: aproximativ 80% din producţia totală de 
cărbune şi 90% din producţia totală de lignit se obţine din această zonă. 

9. În această zonă sunt amplasate cele mai mari termocentrale din ţară (Tur-
ceni, Rovinari, Işalniţa cu o putere instalată însumând 5300 MW) precum şi 
Halânga şi Şotânga (însumând 500 MW capacitate instalată) situate la dis-
tanţe economic favorabile de transport faţă de unităţile furnizoare de cărbu-
ne. 

 

C. Societatea Naţională a Cărbunelui Ploieşti  
(SNC Ploieşti) 

 
1. Exploatează 2,3 mil. t lignit şi cărbune brun destinat centralelor termoelectr i-

ce de la Braşov, Borzeşti, Oradea. 
2. Beneficiază de subvenţii în proporţie de 30%, cheltuielile la 1000 lei pro-

ducţie marfă au scăzut progresiv, în 1999 înregistrând un nivel de 1433 lei. 
3. Se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi compania din Târgu-Jiu în ceea ce 

priveşte încasarea contravalorii cărbunelui livrat la TERMOELECTRICA. 
4. Cheltuielile pe tona de cărbune extras au fost de 284,9 mii lei, subvenţiile 

unitare ridicându-se la 46,5 mii lei/t. 
5. Productivitatea muncii reprezenta, în 1999, o valoare de 61 mil. lei/pers. 

 
D. Societatea Comercială a Cărbunelui Banat-Anina  

(SCC Banat-Anina) 
 

1. Este o mică societate care s-a desprins la sfârşitul anului 1999 de CNH Pe-
troşani ca urmare a măsurilor prevăzute în programul de restructurare a 
acestei companii. 

2. În prezent se află în plin proces de organizare şi de ajustare a activităţii, iar 
producţia de cărbune are un nivel scăzut (cca. 0,25 mil. tone/an huilă ener-
getică) şi este destinată centralelor termoelectrice Mintia şi Drobeta Turnu-
Severin. 
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3. În anul 1999 înregistra un nivel al cheltuielilor la 1000 lei producţie marfă de 
1967 lei, şi beneficia de un grad de subvenţionare de 49%, subvenţiile unita-
re fiind de 112,9 lei/tona de cărbune. 

4. Costul unitar, în 1999, se situa la valoarea de 529,4 lei/t, iar productivitatea 
muncii era de 51 mil. lei/pers. 

 
 

Sistemul de preţuri 
 

Preţurile pentru cărbunele energetic livrat termocentralelor sunt stabilite 
anual prin reglementări specifice care ţin seama atât de cotaţiile internaţionale cât 
şi de inflaţie. Pentru aceste produse preţurile se stabilesc şi se modifică la propu-
nerea Ministerului Industriei şi Comerţului de către Oficiul Concurenţei. 

Inflaţia a făcut ca în permanenţă preţurile stabilite, de regulă, o dată sau de 
două ori pe an, să se situeze sub nivelul evoluţiei cotaţiilor internaţionale, respectiv 
a inflaţiei, cu influenţă negativă directă asupra parametrilor economici de eficienţă. 

Astfel, la lignit preţul pentru o Gcal a scăzut de la începutul anului 1997 
până în prezent de la 8,76 $ la 7,62 $, iar la huilă de la 10,37 $ la 8,26 $ (tabe-
lul nr. 3.2). În acelaşi timp, indicele de creştere a preţurilor produselor miniere a 
fost inferior celui al materialelor şi energiei necesare în procesul de producţie. 

 
Tabelul nr. 3.2 

Evoluţia preţurilor cărbunelui în perioada 1991-2000 
 

 UM 15 iulie 

1991 

1 nov 

1993 

26 febr. 

1997 

31 sept 

1997 

30 sept. 

1998 

15 febr. 

1999 

26 mai 

1999 

1 oct. 

1999 

Febr. 

2000 

Lignit lei/Gcal 561 7100 63948 67465 73390 95450 118400 122500 139700 

 $/Gcal 9,35 7,43 8,76 8,76 8,04 8,30 8,16 7,62 7,62 

Huilă 
ener- 

lei/Gcal 583 7900 75701 79654 85470 103500 128300 132800 159400 

getică $/Gcal 9,72 8,27 10,37 10,34 9,49 9,00 8,84 8,26 8,69 

Curs lei/$ 60 955 7300 7700 9000 11500 14500 16069 18330 

Sursa: Strategia industriei miniere din România pe termen mediu 2000-2005 şi 
perspectiva anului 2010, MIC, februarie 2000. 

 

 

Pe ansamblul companiilor naţionale din exploatarea cărbunelui, pierderi-
le (diferenţa dintre cheltuieli şi venituri incluzând şi subvenţiile) au însumat în 
perioada 1991 – 1997 cca 2447mil.$, iar la nivelul anului 1998 acestea au fost 
141 mil.$ (tabelul nr. 3.3). 
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Tabelul nr. 3.3 

Rezultatele economice ale activităţii de exploatare  
a cărbunelui la unităţile care au înregistrat cele mai mari pierderi  

în perioada 1991-1998 
- mil.$ - 

Specificaţie C.N.H. Petroşani S.N.C. Ploieşti 

1991-1997 1998 1991-1997 1998 

Cheltuieli de exploatare 2126,6 212,3 673,1 74,4 

Venituri din producţie 1005,1 109,5 382,8 35,5 

Subvenţie  783,1  36,3 216,2 10,5 

Pierderi din exploatare 1157,5 102,8 290,3 38,9 

TOTAL 1940,6 139,1 506,5 49,4 

Sursa: Programul de oprire a unor activităţi miniere, în revista: Industrie şi comerţ 
în România, nr. 4, martie 1999. 

 

3.2. Principalele filiere tehnologice de utilizare a resurselor de 
cărbune şi delimitarea domeniilor  
de analiză pe aceste filiere 

Fiecare sector industrial şi industria, în ansamblul său, încorporează 
într-o formă sau alta produse miniere, respectiv cărbune.  

Analiza principalelor fluxuri ale ramurii extractive a cărbunelui evidenţia-
ză intensitatea legăturilor din amonte (intrări) şi a celor din aval (ieşiri) (figura 
nr. 3.2). Analizele se bazează pe datele din tabelul nr. input – output din anul 
1997. 

Principalii consumatori de cărbune sunt: 

 centralele electrice de producere a energiei electrice şi termice (38% din 
totalul puterii instalate în Sistemul Energetic Naţional se bazează pe ar-
derea cărbunelui; consumurile intermediare reprezentau 4064,2 mld. lei 
în 1997, respectiv 51,64%); 

 siderurgia pentru fabricarea cocsului metalurgic (consumurile intermedia-
re reprezentau 2165,1 mld. lei în 1997, respectiv 27,5%); 

 chimia (în procesul producerii cocsului metalurgic se obţin produse deri-
vate (benzen, toluen, xilen, sulf) utilizate ca materii prime în chimia orga-
nică de sinteză şi industria coloranţilor; consumurile intermediare 
reprezentau 44,8 mld. lei în 1997, respectiv 0,5%); 

 alte industrii (sticlă, hârtie, mase plastice, electrotehnică, alimentară, 
medicamente, lemn, cosmetice; deţin ponderi reduse ale consumului in-
termediar totalizând 0,4%); 

 populaţia pentru consum casnic (consumul final de cărbune al gospodă-
riilor a fost de 29,3 mld. lei în anul 1997, adică 0,3%). 
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Figura nr. 3.2. Interferenţe ale industriei extractive a cărbunelui în cadrul 
sistemului economiei naţionale 

 
Sursa: Industria minieră din România – prezent şi perspectivă, Studiu elaborat de 

MIC, 1996. 
 

Alături de beneficiarii produsului de bază (cărbunele) se situează şi be-
neficiarii dezvoltării industriei miniere şi anume: 

 domeniul apelor prin amenajări hidrologice, deviaţii de cursuri, sisteme 
de canalizare, regularizări de debite, baraje executate pentru protejarea 
împotriva inundaţiilor; 

 agricultura prin refacerea terenurilor degradate sau neproductive; 

 silvicultura prin refacerea fondului forestier. 

 urbanistica şi sistematizarea prin strămutări de gospodării individuale şi 
alte aşezări. 
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Principalii furnizori de produse şi prestatori de servicii pentru industria 
extractivă a cărbunelui sunt: 

 construcţiile de maşini – furnizează utilajele tehnologice, instalaţiile şi 
echipamentele miniere precum şi piesele de schimb; 

 energetică – furnizează energia electrică şi termică; 

 transporturi – transport pe calea ferată a cărbunilor şi a personalului; 

 chimie – reactivi pentru prepararea cărbunilor, explozivi minieri, articole 
din cauciuc; 

 silvicultură – lemn pentru susţinerea lucrărilor miniere din subteran. 
Principalele filiere tehnologice de utilizare a resurselor de cărbune sunt 

prezentate în figura nr. 3.3. 

 

Figura nr. 3.3. Filiere tehnologice de utilizare a resurselor de cărbune 

 
 

Utilizarea cărbunelui pentru producţia  
de energie electrică şi termică 

 

Parametrii privind calitatea cărbunelui utilizat în producerea energiei se 
situează la limita inferioară fapt datorat condiţiilor geologico-miniere şi caracte-
risticilor fizico–mineralogice. 

Valoarea termică (puterea calorifică) a cărbunelui energetic este de 
1,6-1,85 Gcal/t la lignit şi 3,5 Gcal/t la huilă iar umiditatea şi conţinutul de ce-
nuşă e de 42% respectiv 10%, conţinutul de sulf e de până la 2%. 
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 Trebuie totuşi menţionat că aceste caracteristici calitative relativ reduse 
se înscriu în ecartul de calitate pentru care au fost construite centralele termoe-
lectrice astfel încât 96% din producţia internă de cărbune este destinată secto-
rului energetic, asigurând integral cererea internă a acestui sector. 

Consumul de cărbune între anii 1970-1989 a crescut cu 150% şi a fost 
susţinut de eforturile deosebite din exploatarea minieră, dar a scăzut după 
1989 mai puternic decât producţia de electricitate. Cota de lignit din consumul 
de cărbune a crescut în prima parte a acestei perioade deoarece rezervele de 
antracit de calitate superioară au început să fie mai greu de exploatat. 

În totalul producţiei de energie termoelectrică cărbunele deţinea în anul 
1998 o pondere de 41,8% din care 32,3% energie produsă pe bază de lignit 
(tabelul nr. 3.4). 

Tabelul nr. 3.4 

Structura producţiei de energie termoelectrică  
pe tipuri de combustibili 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Energie termoelectrică, total, din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   – cărbune 44,7 46,6 48,4 44,9 42,5 41,8 

   – lignit 34,3 36,3 36,0 33,2 31,1 32,3 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1999. 

 
Vechimea, mărimea şi localizarea centralelor electrice reflectă dezvolta-

rea istorică a utilizării combustibilului. Unele centrale mici, pe bază de cărbune 
datează din anii ‟50, cum ar fi Doiceşti, lângă exploatarea de lignit, şi Paroşeni, 
în bazinul carbonifer de pe Valea Jiului. Centralele mari pe lignit de la Turceni, 
Rovinari, Craiova au fost construite în anii ‟70, la fel ca şi centrala mare pe an-
tracit de la Mintia. Turceni şi Rovinari, cele mai mari centrale generatoare din 
ţară, au o capacitate de 2310 MW şi, respectiv, 1720 MW fiind echipate, în 
principal cu grupuri de 330 MW – şapte la Turceni şi patru la Rovinari. Cazane-
le şi turbinele sunt fabricate sub licenţă, în industria românească, după origina-
lele germane şi franţuzeşti. 

Centralele de la Rovinari şi Turceni, care sunt decisive pentru sistemul 
energetic au unele probleme de proiectare şi funcţionare. Grupurile calculate la 
330 MW ating în practică doar 200 MW şi doar 40% din timpul de funcţionare. 
Eficienţa termică este doar de 2/3 din eficienţa proiectată. Centralele mai mici 
pe lignit, în mare parte de fabricaţie cehoslovacă, au parametri de funcţionare 
mai buni. 

În ceea ce priveşte consumul specific de combustibil pentru producerea 
energiei electrice şi termice se remarcă valori ridicate în cazul producerii ener-
giei termoelectrice pe bază de cărbune (cu deosebire lignit) comparativ cu cei-
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lalţi purtători de energie primară şi faţă de media pe total energie produsă (ta-
belul nr. 3.5). 

Productivitatea muncii pe salariat a scăzut continuu după 1996 înregis-
trând indici de 84,2% în 1997 respectiv 78,5% în 1998 comparativ cu anul 
1995. 

Tabelul nr. 3.5 

Consumul specific de combustibil pentru producerea  
energiei electrice şi termice 

- kg ep/1000 kWh - 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Energie termoelectrice total, din care: 258 257 252 255 246 237 

- cărbune 
- lignit 

300 
310 

294 
299 

283 
295 

287 
300 

270 
284 

260 
266 

- prod. petroliere 220 220 207 214 204 175 

- gaze naturale 227 226 227 232 225 217 

Sursa: Balanţa energetică pentru anul 1999, CNS, 2000. 
 

Se apreciază că energia electrică produsă pe bază de cărbune este cu 
40% mai scumpă decât cea produsă cu combustibil nuclear şi cu 30% mai 
scumpă decât cea pe bază de hidrocarburi, costul fiind în medie de 50 $/MW. 
Energia electrică în România se produce cu costuri superioare celor de pe plan 
mondial, deoarece se utilizează cărbune care este, în general, mai scump de-
cât energia nucleară sau hidro, cărbunele obţinut în România, în special, este 
foarte scump, comparativ cu cel folosit pe plan mondial. 

 

Utilizarea cărbunelui pentru 
 obţinerea cocsului metalurgic 

 
Huila exploatată în Valea Jiului are calitate slabă de cocsificare fiind utili-

zată numai în proporţie de 5-6% din cantitatea produsă, ca adaos la reţetele de 
fabricare a cocsului, metalurgia preferând cărbunele din import atunci când are 
devize pentru a-l plăti. 

Întreaga cantitate de huilă este spălată înainte de livrare, dar conţinutul 
ridicat de cenuşă al cărbunelui indigen livrat indică faptul că spălătoriile nu 
funcţionează la caracteristicile proiectate. 

Producţia internă de cocs metalurgic a scăzut după anul 1989, când se 
situa la 5,3 mil. tone, menţinându-se în perioada 1990 – 1997 la valori apropia-
te de 2,7 mil. tone. Realizarea acestui nivel de producţie s-a bazat în principal 
pe importurile de cărbune cocsificabil (5 mil. tone în 1989 a scăzut la 3,4 
mil.tone în 1993 şi 4,3 mil.tone în 1997) şi în mică măsură pe cel din resurse 
interne (3,1 mil. tone în 1989 şi 0,4 mil. tone în 1997) (tabelul nr. 3.6). 
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Tabelul nr. 3.6 

Evoluţia producţiei de cocs metalurgic  
în perioada 1989-1997 

- mil.tone - 

 1989 1990 1991 1993 1995 1997 

Producţia internă de cocs metalurgic 5,3 3,7 2,4 2,4 2,7 3,1 

Consumul intern de cărbune cocsificabil 
- din producţie internă 
- din import 

8,1 
3,1 
5,0 

5,6 
1,3 
4,3 

3,6 
1,0 
2,6 

3,7 
0,3 
3,4 

4,2 
0,3 
3,9 

4,7 
0,4 
4,3 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1998. 

 

În aceste condiţii nu se poate vorbi de o utilizare eficientă a huilei interne 
prin cocsificare, producţia de huilă cocsificabilă menţinându-se în perspectiva 
anului 2010 la valori sub 1 mil. tone. 

 

Utilizarea cărbunelui pentru consumul casnic 
 

În afara sistemului de subvenţii pentru producţia brută de cărbune şi spă-
larea lui, cărbunele intern primeşte o subvenţie şi la preţul de vânzare. Fără 
subvenţii, CNH estimează că nu poate penetra pe piaţa sectorului casnic. CNH 
deţine instalaţii de brichetare, de pregătire a cărbunelui pentru sectorul casnic; 
în principiu, zona casnică rurală şi peri-urbană poate fi considerată o piaţă rela-
tiv stabilă şi substanţială (tabelul nr. 3.7).  

 

Tabelul nr. 3.7 

Evoluţia consumului casnic de cărbune în perioada 1991-1997 
- mld. lei preţuri curente - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Cărbune 0,4 1,6 2,9 5,9 7,8 9,3 29,3 

Curs lei/$ 60 308 955 1654 2033 3153 7700 

Sursa: Conturile naţionale, CNS, 1998. 

 

În practică, totuşi, veniturile sunt scăzute şi chiar cu subvenţii pătrun-
derea pe piaţa sectorului casnic este dificilă.  

3.3. Consideraţii cu privire la eficienţa utilizării cărbunilor 

Apreciem că deciziile privind nivelul producţiei de cărbune şi de energie 
produsă pe bază de cărbune sunt de o importanţă deosebită angajând răspun-
suri pe un interval mediu de timp pentru toate unităţile implicate în proces. 

Astfel, eliminarea bruscă a subvenţiilor acordate pentru activitatea de 
exploatare a huilei şi cărbunelui brun înseamnă crearea, în timp relativ scurt de 
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la aplicarea măsurii, a unui impact economic şi social deosebit în contextul în 
care se găseşte economia ţării în perioada de tranziţie. 

O astfel de măsură poate reduce progresiv, până la anulare, resursele 
interne de produse miniere strategice pentru economia naţională. Astfel, într-un 
timp relativ scurt, s-ar reduce potenţialul de producţie a cărbunelui cu: 

 10-15 milioane tone cărbune energetic (lignit) cu putere calorică redusă 
1650-2000 kcal/kg, parametru calitativ important, care împreună cu alte 
caracteristici (conţinutul de cenuşă şi umiditatea) au stat la baza proiec-
tării şi construirii centralelor termoelectrice din bazinul Oltenia; 

 1-2 milioane tone huilă energetică pentru centralele electrice Mintia şi 
Paroşeni; 

 600-1000 mii tone huilă cocsificabilă reprezentând 25% din necesarul to-
tal; 

 1-2 milioane tone cărbune pentru consumul casnic al populaţiei. 
În acelaşi timp ar interveni şi necesitatea preluării din import a cantităţilor 

de cărbune cerute în economie care va solicita fonduri valutare importante. Se 
vor înregistra dificultăţi în asigurarea ritmică a cantităţilor deoarece intervine 
imposibilitatea tehnologică de a aduce din afara României anual 40-60 mil.tone 
cărbune, ceea ce ar bloca căile de transport din ţările tranzitate sau porturile 
maritime sau fluviale româneşti. 

Faţă de creşterea relativ modestă, dar constantă, a cererii de produse 
miniere începând cu anii 1992-1993, pentru viitorul apropiat se apreciază că va 
fi o cerere constantă de cărbune la nivelul realizărilor pentru anul 1998. 

Pentru cărbunele energetic produs în ţară cerinţa pe piaţa internă este 
dincolo de orice dubiu. În acest sens precizăm următoarele elemente: 

 în cadrul previziunilor privind dezvoltarea economiei româneşti, strategia 
sectorului energetic prevede că – pe termen lung – va exista o cerere cu 
creşteri moderate de energie electrică şi termică, iar în cadrul cererii to-
tale nu se va putea renunţa, cel puţin într-un interval scurt de timp, la 
funcţionarea centralelor electrice pe cărbune; 

 pe termen mediu, piaţa internă va solicita cca 20 mil.tone lignit/an şi 3 
mil. tone huilă/an (tabelul nr. 3.8); 

  
Tabelul nr. 3.8 

Evoluţia consumului de cărbune necesar producerii energiei electrice 
şi termice în perioada 2000-2005 şi în perspectiva anului 2010 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Lignit + cărbune brun 24 24 24 22 22 22 18 

Huilă energetică 3 3 3 3 3 3 3 

Sursa: Strategia industriei miniere din România pe termen mediu 2000-2005 şi 
perspectiva anului 2010, MIC, februarie 2000. 
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 infrastructura existentă de producere a energiei electrice prin arderea 
cărbunelui deţine o pondere importantă din puterea instalată în sistemul 
energetic naţional, iar funcţionarea acesteia nu va putea fi oprită fără 
efecte negative majore; 

 cărbunele energetic din producţia internă este o sursă sigură deoarece, 
pe de o parte rezervele geologice asigură continuitatea producţiei pentru 
cel puţin 50 de ani, la nivelul actual al producţiei, iar pe de altă parte ca-
pacităţile de producţie deţin infrastructura de bază, care în cazul v iabili-
zării acestora pot fi reabilitate cu costuri minime;  

 restructurarea sectorului carbonifer poate crea condiţii de creştere trepta-
tă (dublare sau chiar triplare) a productivităţii muncii şi implicit a competi-
tivităţii cărbunelui; exploatarea lignitului din cariere este de pe acum 
competitivă în ceea ce priveşte costurile de producţie; 

 alternativa importului de energie electrică nu reprezintă o soluţie tehnică 
şi nici economică; dimpotrivă se prevede posibilitatea ca România să 
exporte energie electrică. 
Date fiind condiţiile geologico-miniere foarte complexe ale zăcămintelor 

de cărbune din ţara noastră, se apreciază necesară o creştere cu minimum 
15% a puterii calorifice a cărbunelui livrat. 

În opinia specialiştilor, costul maxim corespunzător echivalenţei valorice 
a unei tone de cărbune energetic din producţia internă, pentru ca aceasta să 
fie competitivă, ar trebui să se situeze la valori de 17 $/tonă pentru lignitul ex-
ploatat în cariere (cu o putere calorifică de 1,65 Gcal/tonă), 19,3 $/tonă pentru 
cel din subteran (1,85 Gcal/tonă), iar pentru huilă energetică (3,9 Gcal/tonă) 
netă 28,6 $/tonă. 

Concluzii 

 Cărbunele energetic, chiar în condiţiile unor parametri calitativi reduşi cu 
implicaţii directe asupra eficienţei termice, va continua să deţină cel puţin 
pe termen mediu, o pondere importantă în puterea instalată şi Sistemul 
Energetic Naţional; trebuie totuşi menţionat că aceste caracteristici cali-
tative relativ reduse se ănscriu în ecartul de calitate pentru care au fost 
construite centralele termoelectrice, astfel ăncât 96% din producţia inter-
nă de cărbune va fi destinată sectorului energetic, asigurând integral ce-
rerea internă a acestui sector. 

 Participarea huilei, din surse interne, la procesul de cocsificare se va 
menţine în continuare la cote reduse, faţă de aportul huilei din import; 
huila exploatată în Valea Jiului are calitate slabă de cocsificare fiind utili-
zată numai în proporţie de 5-6% din cantitatea produsă, ca adaos la reţe-
tele de fabricare a cocsului, metalurgia preferând cărbunele din import 
atunci când are devize pentru a-l plăti. 
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 Consumul casnic de cărbune va constitui o piaţă relativ stabilă, dar ne-
semnificativă din punctul de vedere al valorificării eficiente a resurselor 
de cărbune. 

 Deciziile privind nivelul producţiei de cărbune şi de energie produsă pe 
bază de cărbune sunt de o importanţă deosebită angajând răspunsuri pe 
un interval mediu de timp pentru toate unităţile implicate în proces. Ast-
fel, eliminarea bruscă a subvenţiilor acordate pentru activitatea de ex-
ploatare a huilei şi cărbunelui brun înseamnă crearea, în timp relativ 
scurt de la aplicarea măsurii, a unui impact economic şi social deosebit 
în contextul în care se găseşte economia ţării în perioada de tranziţie. 



 

ANEXĂ 

Anexa nr. 3.1 

Situaţia economică a companiilor/societăţilor naţionale de extracţie a 
cărbunilor pentru anul 1999 

 

 
Specificaţie 

 
U.M. 

CNLO  
Târgu-Jiu 

CN a Huilei SNC 
Ploieşti 

SC Minieră 
Banat  
Anina 

1. Resurse de bilanţ 
(A+B+C) la 01.01. 

mii t 726733,0  116429  

Caracteristici calitative 
- putere calorică inferioară 

 
kcal/kg 

 
1730,0 

 
 

  
 

- cenuşă % 39,7    

- umiditate % 42,6    

Cărbune extras 
- putere calorică inferioară 

mii t 
kcal/kg 

17732,5 
3497 

3568,9 
3497 

2343 
2,2 

210,0 
2,5 

- cenuşă % 39,7  35,78 61,0 

- umiditate % 41,3  34,06  

3. Valoarea PM mld.lei 3185,9 1293,1 466,1 56,5 

4. Costuri PM mld.lei 2725,4 2073,1 667,8 111,2 

Costuri unitare pe produs 
- lignit 
- huilă brută 
- cărbune brun 
- huilă energetică 
- huilă cocsificabilă 
- antracit 

lei/t 153692,0 503278 
384635 
635733 
904863 

3406813 

 
 

284952,2 

 
 
 
 

529448 

6. Cheltuieli la 1000 lei PM lei 855,0 1603,2 1432,7 1967,4 

7. Aport bugetar total, din 
care: 

mil.lei 189797,6 554558 196151,8 27421 

- subvenţii mil.lei 0,0 415243 109085 15610 

- transferuri mil.lei 76292,8 83874 33464 5653 

- chelt.capital retehnologiza-
re 

mil.lei 49556,0 36420  1150 

- chelt.capital mediu mil.lei 0,0    

- conservări mine mil.lei 20252,6 8655 37464 1444 

- închideri mine mil.lei 0,0 366   

- plăţi disponibilizaţi mil.lei 43696,2   3564 

- costuri alternative mil.lei 0,0 alocaţii bu-
getare din 
fondul de 
dispoziţia 

Guv.10000 

  

8. Subvenţii unitare 
 

lei/t 0,0 huilă 
112963 

46552,07 112963 
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Specificaţie 

 
U.M. 

CNLO  
Târgu-Jiu 

CN a Huilei SNC 
Ploieşti 

SC Minieră 
Banat  
Anina 

cărbune 
brun 

146504 

9. Aport bugetar total faţă de 
PM 

% 6,0 42,9 42,09 48,5 

10. Nr. mediu personal nr. 20266,0 19914 7638 1107 

11. Nr. pers.disponibilizat nr. 1219,0 501 1571 99 

12.

..
__

persNr

PM
W   

mil. 
lei/pers 

157,2 64,9 61,1 51,1 

Sursa: Strategia industriei miniere din România, pe termen mediu şi în perspectiva 
anului 2010, MIC, 2000. 
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Capitolul 4 
EFICIENŢA UTILIZĂRII MINEREURILOR NEFEROASE 

PE FILIERE ALE INDUSTRIILOR DE BUNURI 
INTERMEDIARE 

 

Eficienţa folosirii resurselor minerale din producţia internă, în contextul 
industriei româneşti, depinde de o serie de factori ce influenţează întregul par-
curs de prospectare, evaluare, exploatare şi extragere a elementelor utile şi 
obţinerea metalelor neferoase, cum ar fi: valoarea minerală a zăcământului, 
condiţiile de exploatare a acestuia, tehnologiile aplicate pe parcursul întregului 
proces de obţinere a produsului finit concretizat în metalele neferoase. 

Elementele minerale componente ale zăcământului, pot influenţa pozitiv 
sau negativ valoarea zăcământului, în funcţie de concentraţia acestor elemen-
te, precum şi a posibilităţilor oferite de tehnologiile folosite de a separa sub-
stanţele nedorite în timpul prelucrării minereului. 

Valoarea economică a unui zăcământ este dată de totalitatea elemente-
lor minerale componente ale acestuia. 

La o primă evaluare, însă, resursele minerale identificate sunt evaluate 
aşa cum se află în zăcământ, fără a lua în considerare modificările ce intervin 
în procesul de exploatare. Cu toate acestea, în cazul în care cantitatea de steril 
este deosebit de mare, evaluarea zăcământului ţine cont de acest fapt. De 
asemenea, în cazul existenţei unei cantităţi semnificative dintr-un element util, 
care se poate recupera din subproduse (concentrate), se va determina atât 
conţinutul în zăcământ cât şi în subprodusul (concentratul) respectiv în vede-
rea unei evaluări corecte a acestuia. 

Un element de maximă importanţă, ce influenţează semnificativ stabilirea 
valorii substanţelor minerale exploatate, este felul în care acestea sunt extrase. 
Astfel la zăcămintele exploatabile la zi se determină, în general, şi volumul co-
pertei, în variante ale adâncimii maxime de exploatare în carieră, precum şi 
adâncimea şi condiţiile geominiere la exploatarea în subteran. În general, ex-
ploatarea carierelor presupune costuri sporite cu îndepărtarea copertei, trans-
portul şi nu în ultimul rând cu refacerea zonei exploatate. Refacerea 
ecosistemelor afectate de exploatările de suprafaţă, strămutarea aşezărilor 
umane precum şi atenuarea efectelor nedorite provocate de activitatea de ex-
tracţie propriu-zisă, presupun eforturi financiare şi umane ce influenţează sem-
nificativ deciziile de începere a exploatării în carieră a minereurilor sau nu. 

În general, evaluarea resurselor pe unităţi de calcul se face prin determ i-
narea volumului lor, iar în cazul în care resursele se exprimă în unităţi de masă 
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(tone, kilograme), se utilizează şi greutatea volumetrică. În cazul zăcămintelor 
tabulare, volumul resurselor se stabileşte cu ajutorul suprafeţei şi al grosimii 
medii. În cazurile speciale, cum ar fi cazul zăcămintelor în care substanţa m i-
nerală utilă apare grupată sub formă de cuiburi în roca purtătoare de minerali-
zaţie, se evaluează cantitatea totală de rocă, apoi cantitatea de resurse de 
substanţă minerală utilă se obţine prin aplicarea coeficientului de mineralizare. 

Pe baza resurselor minerale evaluate pe unităţi de calcul se determină 
resursele cumulate, în cadrul fiecărei grupe şi categorii, pe orizonturi sau trepte 
de exploatare, pe corpuri de substanţă minerală utilă, pe perimetre şi pe total 
zăcământ figura nr. 4.1. 

 

Figura nr. 4.1. Schema clasificării resurselor minerale/rezervelor în ve-
derea evaluării 

 
Sursa: Agenţia Română pentru Resurse Minerale, 1999. 
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În urma acestor demersuri sunt cunoscute resursele valorificabile. 
Această categorie de resurse are, în general, o valoare economică certă, pen-
tru că, resursele valorificabile şi rezervele se evaluează din resurse minerale 
identificate, luându-se în considerare condiţiile tehnologice, precum şi modifi-
cările ce pot interveni în cadrul procesului de exploatare (diluţie sau pierderi de 
exploatare). 

Pentru a înlătura posibilitatea apariţiei unor distorsiuni în cadrul procesu-
lui de evaluare şi pentru a mări exactitatea valorii economice determinate, re-
sursele valorificabile şi rezervele se evaluează pe aceleaşi unităţi de calcul pe 
care au fost evaluate resursele minerale din care provin, cu precizarea raportu-
lui de transformare a acestora în rezerve sau resurse valorificabile. 

Din punct de vedere tehnologic indicatorii ce reflectă în mod direct efici-
enţa exploatării minereurilor neferoase şi, de asemenea, exprimă optimul pro-
cesului productiv sunt: 

a) capacitatea de producţie; 
b) randamentul de recuperare a substanţei utile; 
c) consumurile specifice de materii prime şi materiale; 
d) gradul de modernizare. 

Aceşti indicatori caracterizează atât procesul economic în sine, cât şi ef i-
cienţa tehnologiilor folosite ţinând cont de faptul că modernizările sau schim-
barea tehnologiilor pot modifica substanţial procesul productiv. 

În general, modalităţile actuale, de fundamentare a eficienţei exploatării 
zăcămintelor de minereuri neferoase evidenţiază, direct sau implicit, unii din 
indicatorii menţionaţi (capacitate de producţie, consumurile specifice de materii 
prime şi materiale, randamentul de recuperare a substanţelor utile), astfel încât 
se poate aprecia că aspectele ce se au în vedere la fundamentarea studiilor de 
exploatare a zăcămintelor de minereuri neferoase sunt, în primul rând, cele de 
ordin calitativ şi cantitativ ce vizează realizarea unui volum maxim posibil al 
producţiei în condiţii de eficienţă economică. 

a) Capacitatea de producţie este un indicator ce exprimă cantitatea ma-
ximă de minereu obţinută într-o perioadă de timp, în condiţii normale de orga-
nizare a producţiei şi a muncii, impuse de utilizarea optimă a utilajelor şi 
tehnologiilor din dotare, precum şi a resurselor de forţă de muncă. 

Capacitatea totală a unei exploatări rezultă din însumarea capacităţii tu-
turor punctelor de lucru. Pentru industria extractivă a minereurilor neferoase, în 
condiţiile actuale, acest indicator este puternic influenţat de tehnologiile folosite 
în cadrul exploatărilor miniere precum şi de creşterea gradului de dificultate a 
exploatării generat de creşterea treptei de adâncime a orizonturilor exploatate, 
dificultăţi care influenţează negativ mărimea capacităţii de producţie şi, implicit, 
eficienţa exploatării zăcământului respectiv. 
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b) Randamentul de recuperare a substanţei utile reprezintă procentul de 
substanţă utilă, obţinută din cantitatea de substanţă brută extrasă supusă prelu-
crării. 

Acest indicator exprimă sintetic eficienţa tehnologică a întregului proces 
de producţie. De asemenea, este indicatorul ce relevă gradul în care producţia 
de minereuri neferoase obţinută asigură necesităţile de dezvoltare a industriilor 
beneficiare (metalurgică, chimică etc.). 

Nivelul indicatorului este influenţat, în mod direct, atât de calitatea mine-
reului extras cât şi de eficienţa procesului de preparare. 

Datorită concentraţiei scăzute a minereului extras în ţară, valoarea meta-
lurgică este mică. Astfel, pentru prepararea concentratelor sunt extrase canti-
tăţi de minereu mult mai mari decât în celelalte ţări ce prelucrează minereuri 
neferoase. Pentru a obţine 17,2 mii tone de cupru în concentrate, în anul 1999, 
a fost necesară prelucrarea a aproximativ 13800 mii tone de minereu extras, 
respectiv de 3-4 ori mai mult decât în cazul marilor exploatări existente pe plan 
mondial. 

c) Consumurile specifice de materii prime şi materiale exprimă cantitatea 
de materie primă sau materialele necesare pentru obţinerea unei unităţi de 
producţie fizică. 

Prin activitatea de exploatare a minereurilor neferoase, atât în subteran 
cât şi în carieră indicatorul este menţionat numai sub forma consumului de ma-
teriale. 

Pentru exploatările în carieră acestea reflectă, în mod deosebit necesa-
rul de materiale pentru funcţionarea utilajelor de excavare şi transport (anvelo-
pe, motorină etc.), iar pentru exploatările în subteran se menţionează 
consumurile specifice pentru lucrările de deschidere şi pregătire (lemn de m i-
nă, plasă de mină, profiluri metalice pentru susţinere etc.). 

În condiţiile actuale în care se desfăşoară activitatea în domeniul minier, 
în care subvenţiile au fost drastic diminuate, acest indicator este puternic afec-
tat. Reducerea cheltuielilor în cele două Companii Naţionale, respectiv REMIN 
SA – Baia Mare şi MINVEST – Deva, s-a făcut prin diminuarea consumurilor 
specifice, fapt ce a condus în unele cazuri chiar la afectarea siguranţei miniere. 

d) Gradul de modernizare relevă ponderea producţiei obţinute cu utilaje 
de performanţă (la nivel mondial) în producţia totală realizată. 

Acesta este un alt indicator grav afectat de scăderea subvenţiilor acorda-
te de stat activităţii din acest domeniu. Cheltuielile pentru retehnologizare şi 
dotarea cu echipamente performante au fost diminuate şi în unele cazuri chiar 
sistate, acest fapt, având ca efect direct scăderea eficienţei economice a ex-
ploatării acestor resurse. 

Dintre indicatorii economici folosiţi în calculul eficienţei activităţii industri-
ei extractive sunt analizaţi cu precădere costul de producţie, preţul de producţie 
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şi productivitatea muncii. De asemenea, tot pentru evidenţierea eficienţei eco-
nomice a producţiei interne sau pentru alegerea alternativei producţiei interne 
sau import de resursă este necesară o comparaţie atentă cu preţurile stabilite 
la bursele internaţionale atât a materiei prime cât şi a metalului finit obţinut. 

Nivelul cotaţiei la bursa internaţională este deosebit de important mai 
ales în cazul metalelor neferoase ce suferă fluctuaţii semnificative în perioade 
scurte de timp. 

Necesitatea calculării corecte a indicatorilor economici de producţie se 
datorează faptului că, în cea mai mare parte, aceştia au utilizări concrete şi di-
recte, fiind indicatori primari (costul şi preţul de producţie, preţul extern), dar şi 
ca elemente de calcul al indicatorilor derivaţi (cheltuieli totale şi materiale la 
1000 lei producţie marfă, rentabilitate etc.). Astfel, în vederea evidenţierii cât 
mai corecte a eficienţei economice a exploatării resurselor de minereuri nefe-
roase este necesară o studiere amănunţită a acestor indicatori. 

În condiţiile în care activitatea minieră din acest domeniu se află în conti-
nuă scădere, principalii indicatori puternic afectaţi sunt: 

 costul unitar de producţie, prin scăderea cheltuielilor materiale precum şi 
a cheltuielilor cu munca vie, mai ales prin disponibilizările masive aplica-
te în cursul ultimilor ani. De asemenea, în acest context putem sublinia şi 
diminuarea drastică a cheltuielilor alocate pentru introducerea tehnicii noi 
şi pentru procurarea unor utilaje performante; 

 preţul de producţie (ca funcţie de reflectare a valorii) prin modificările 
survenite în cadrul procesului tehnologic. Acesta afectează, la rândul 
său, nivelurile preţurilor produselor finale ale industriilor utilizatoare (me-
talurgie, chimie etc.). Subliniem faptul că în condiţiile actuale preţul de 
producţie nu asigură recuperarea costurilor, activitatea fiind subvenţiona-
tă în mare măsură; 

 productivitatea muncii în principal prin îngreunarea condiţiilor geo-
miniere de extracţie precum şi prin scăderea cantităţii de substanţă utilă 
la tona de minereu extrasă. Calcularea productivităţii muncii în unităţi fi-
zice se poate face atât prin raportarea la tona de masă minieră extrasă 
cât şi la tona de substanţă utilă extrasă. Compararea rezultatelor celor 
două raportări subliniază eficienţa muncii minelor în condiţiile existente; 

 preţurile externe – prin fluctuaţiile produselor pe piaţa metalelor neferoa-
se. Cu cât preţul metalelor neferoase este mai scăzut cu atât activitatea 
minieră în acest domeniu este mai ineficientă fiind cunoscut faptul că m i-
nereul extras în ţară este de 3-4 ori mai slab calitativ comparativ cu cel 
de pe plan mondial. 
După cum se poate constata, pe tot parcursul procesului de producţie 

factorul natural are un rol determinant influenţând nivelul tuturor indicatorilor şi, 
în mod direct, eficienţa economică a activităţii miniere din acest domeniu. Tra-
tarea unilaterală, dintr-un singur punct de vedere (economic sau tehnologic), a 
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problemelor miniere este dezavantajoasă dacă nu se ţine seama de influenţa 
tuturor factorilor care iau parte la activitatea respectivă. 

4.1. Situaţia actuală a industriei miniere în domeniul exploatării 
minereurilor neferoase în România 

Zăcămintele de substanţe minerale utile cunoscute în România, precum 
şi cele puse în evidenţă de cercetările geologice desfăşurate până în prezent, 
sunt în marea lor majoritate de dimensiuni mici sau medii, iar componenţii utili, 
valorificabili au valori reduse. 

În cea mai mare parte zăcămintele care au caracteristici calitative mai 
bune au dimensiuni reduse, sunt situate la adâncimi mari şi necesită exploata-
rea lor în subteran, ori, în general este ştiut faptul că volumul costurilor în ex-
ploatările subterane este de câteva ori mai mare decât al celor de la suprafaţă. 

În această situaţie sunt toate zăcămintele auro-argintifere, plumbo-
zincoase, mare parte a zăcămintelor de cupru din România. 

În puţinele cazuri favorabile, în care zăcămintele au o dezvoltare mai 
mare, sunt situate la suprafaţă şi, deci, pot fi exploatate în cariere – ne referim 
aici la zăcămintele cuprifere de la Roşia Poieni şi Moldova Nouă – caracteristi-
cile calitative sunt reduse – cuprul din carierele respective având conţinuturi de 
0,3-0,6% cu mult sub media marilor exploatări existente la nivel mondial. 

Conţinuturile în metal ale minereurilor extrase sunt reduse. Valoarea me-
talurgică (valoarea produselor metalurgice) a unei tone din rezerva din zăcă-
mintele exploatate în România este de 5-7 $/tonă, respectiv de 3-4 ori mai 
mică decât la zăcămintele ce se exploatează pe plan mondial în condiţii de 
rentabilitate. 

Este cunoscut faptul că metalurgia neferoasă solicită o concentraţie mi-
nimă a substanţei utile în concentrat de aproximativ 16,5% pentru cupru. Acest 
procent de substanţă utilă asigură rentabilitatea procesului metalurgic, fiind un 
prag minim necesar funcţionării anumitor tehnologii. 

Efortul de preparare în condiţiile specifice ţării noastre este amplificat de 
“sărăcia” substanţei utile în minereul extras, cantităţile de minereu prelucrate în 
vederea obţinerii concentratelor corespunzătoare fiind de 3-10 ori mai mari de-
cât în mod normal. 

Rezervele geologice de resurse minerale utile solide din zăcămintele 
(proprietate a statului) care pot fi exploatate cu actualele tehnologii miniere cu-
noscute sunt evaluate în prezent la: 

 40 milioane tone minereuri auro-argintifere; 

 90 milioane tone minereuri polimetalice; 

 900 milioane tone minereuri cuprifere. 
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Caracterizarea generală a tehnologiilor şi echipamentelor de extracţie 
şi a preparare a substanţelor minerale utile 

 
Tehnologiile miniere folosite pentru extracţia şi prepararea substanţelor 

minerale utile solide se caracterizează prin: 

 metode de exploatare (extracţie) şi preparare sunt în bună parte la nivelul ce-
lor utilizate pe plan european şi mondial – influenţează eficienţa exploatării; 

 utilajele şi echipamentele folosite la extracţie, preparare şi transport sunt 
uzate fizic şi moral – influenţează negativ eficienţa exploatării; 

 performanţele tehnice şi economice ale tehnologiilor practicate sunt re-
duse ca efect al condiţiilor geologico-miniere dificile de zăcământ şi a fi-
abilităţii scăzute a utilajelor din dotare, care sunt şi neperformante – 
influenţează negativ eficienţa exploatării; 
Insuficienţa surselor pentru cheltuieli de capital nu a permis în ultimii ani 

derularea unui program coerent de modernizare a minelor, carierelor şi uzine-
lor de preparare, atât sub aspect tehnologic cât şi pentru înlocuirea echipa-
mentelor vechi – influenţează negativ eficienţa exploatării. 

Strategiile aplicate până în prezent au condus la crearea unui sector m i-
nier mult lărgit faţă de cât ar fi fost justificat economic şi a fost necesar un foar-
te mare sprijin bugetar pentru menţinerea unei producţii ce se baza în totalitate 
pe subvenţii. 

Valoarea indicatorilor economici relevă diferenţa dintre cele două com-
panii miniere din domeniul extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase. Se 
observă că în ambele cazuri costurile realizate depăşesc valoarea obţinută din 
vânzarea produselor miniere extrase statul fiind nevoit să subvenţioneze sub-
stanţial activitatea minieră (tabelul nr. 4.1). 

 

Tabelul nr. 4.1. 
Indicatori economici în 1999 în sectorul  

extracţiei minereurilor neferoase 

 
Specificaţie U.M. REMIN SA Baia 

Mare 
MINVEST SA 

Deva 

1. Minereu extras, metale în concentraţie mii tone 1962  

2. Valoarea producţiei marfă mil.lei 412987 361101 

3. Costuri producţie marfă mil.lei 892078 1239604 

4. Costuri unitare pe produs    

- Pb în concentrat plumbos lei/t 5255282 13925904 

- Pb în rest concentrat  lei/t 5828414 9947850 

- Zn în concentrat zincos lei/t 16150326 25646849 

- Zn în rest concentrat lei/t 19964503 27465647 

- Cu în concentrat cupros lei/t 46453851 59849267 



 

 

155 

Specificaţie U.M. REMIN SA Baia 
Mare 

MINVEST SA 
Deva 

- Cu în rest concentrat lei/t 30949883 61559376 

- Au în concentrat aurifer lei/t 207054862 237708736 

- Au în nămol aurifer lei/t 383585069 345380008 

- Ag în concentrat aurifer lei/t 724036 - 

- Ag în nămol aurifer lei/t 939159 - 

5. Cheltuieli la 1000 lei VPM  2342 3433 

6. Aport bugetar total, din care: mil.lei 521128 581163 

7. Subvenţii producţie mil.lei 441126 474681 

- transferuri mil.lei 37965 34205 

- cheltuieli capitale, retehnologizare mil.lei 27000 78000 

- cheltuieli capital mediu mil.lei 6850 200 

- conservări mine mil.lei 12990 1277 

- închideri mine mil.lei 114 0 

- plăţi disponibilizări mil.lei 2143 63000 

- costuri alternative - - - 

8. Subvenţii unitare    

- Pb în concentrat plumbos lei/t 2720145 5990502 

- Pb în rest concentrat lei/t 3379912 10495098 

- Zn în concentrat zincos lei/t 8376706 16545714 

- Zn în rest concentrat lei/t 12140400 13735280 

- Cu în concentrat cupros lei/t 29569264 25476600 

- Cu în rest concentrat lei/t 19039431 19258100 

- Au în concentrat aurifer lei/t 124372515 105190782 

- Au în nămol aurifer lei/t 278281148 189413534 

- Au în rest concentrat lei/t   

- Ag în concentrat aurifer lei/t   

- Ag în nămol aurifer lei/t   

- Ag în rest concentrat lei/t   

9. Aport bugetar total faţă de  
producţia marfă 

R7/R3x 
100 

142,9 161 

10. Număr mediu personal nr. 12128 13315 

11. Număr personal disponibilizat nr. 857 1852 

12. Productivitatea valorică lei/pers. - 27119865 

Sursa: MIC, Direcţia Generală Mine Geologie, 2000. 

 

Între anii 1995 şi 1999, în timp ce producţia de metale neferoase a scăzut cu 
cca 15-30%, subvenţiile pe total au scăzut de patru ori iar cheltuielile de capital de 
la buget de peste cinci ori. Cu toate acestea gradul de subvenţionare a fost de 70% 
pentru MINVEST Deva şi 57% pentru REMIN Baia Mare (tabelul nr. 4.2), pierderile 
de exploatare fiind de aproape 70 mil.$ şi, respectiv, 5,1 mil.$ (tabelul nr. 4.3). 

În general, pentru starea capitalului fix din industria minieră, scăderea 
drastică a alocaţiilor de la buget şi lipsa surselor proprii ale companiilor au fă-
cut, ca în prezent, acestea să se confrunte cu probleme deosebite privind per-
formanţele tehnologice (cu impact direct asupra celor economice) în unele 
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cazuri creându-se chiar premisele de insecuritate a muncii şi de asemenea de 
agravare a factorilor poluanţi, care accentuează dezechilibre ecologice. 

Lipsa capitalului circulant a făcut ca o altă problemă deosebită cu care 
se confruntă toate companiile miniere să fie problema acumulării de datorii la 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi la furnizori, în special la 
CONEL, aşa cum rezultă din tabelul nr. 4. 2. 

În perioada 1990-1999, deşi sprijinul Guvernului pentru industria minieră 
a fost de aproximativ 5948,2 mil.$, reprezentând 3200 mil.$ subvenţii pentru 
producţie, 1550 mil.$ alocaţii bugetare pentru cheltuielile de capital şi 243,6 
mil.$ transferuri, au rezultat pierderi de exploatare de 954,6 mil.$. Pentru a opri 
subvenţionarea activităţii, Guvernul a decis: 

 să oprească toate activităţile miniere în minele care operau în condiţii pe-
riculoase şi neeconomice sau unde rezervele s-au epuizat; 

 să reducă forţa de muncă în industria minieră prin oferirea unor pachete 
de plăţi compensatorii minelor de până la 20 de salarii lunare (Ordonanţa 
nr. 22/ 1997); 

 să crească investiţiile pentru modernizarea producţiei în minele care au fost 
considerate că pot deveni profitabile. În anul 1999 subvenţiile s-au redus la 
100 mil.$ şi pierderile suplimentare se estimează la un nivel de 43,9 mil.$. 
 

Tabelul nr. 4.2 

Situaţia companiilor/societăţilor naţionale aflate în coordonarea  
strategică a MIC 

 
 

Nr. 
crt 

 
Compania/ 
Societatea 

Judeţele în 
care îşi 

desfăşoară 
activ. 

 
Unităţi 

Subordo-
nate 

 
 

Beneficiari 

1999 Obligaţii  
finan-
ciare 

restante 
la 31.12. 

1999* 
(mld.lei) 

Creanţ
e la 

31.12. 
1999** 
(mld. 
lei) 

 
Producţia 

fizică 

 
Cheltuie-
li la 1000 

PM 

Grad de 
sub-
ven-

ţionare  
(%) 

 
Nr. 

mediu 
personal 

1. CNCAF 
MINVEST S.A. 

Deva 

HD,AB, 
BH,CJ, 
HG,CS 

TL 

3 filiale cu 
statutul de 

SC pe 
acţiuni 

ALLIED; 
DEALS Baia 

Mare; 
AMPELLUM 

Zlatna; 
SOMETRA 
S.A Copşa 

Mică 

10300 t 
Cu 

1100 t Pb 
3000 t Zn 
1000 kg 

Au 

3433 70 13315 1) 2114,4 
2) 273,2 
3) 403,1 

4) 1438,1 
5) 623,5 

1)394,3 
2)- 

2. CNMPN 
REMIN SA 
Baia Mare 

MM,SM, 
BN,BV 

4 sucur-
sale fără 
perso-
nalitate 

juridică 

GEOMIN 
Bucureşti 

5600 t Cu 
16300 t Pb 
23500 t Zn 

1300 kg 

Au 

2342 57 12128 1) 685,0 
2) 32,9 

3) 271,4 
4) 380,7 

5) 15,0 

1) 288,3 
2)- 

Notă: * 1)  total datorii; 2) datorii la bugetul de stat; 3) datorii la bugetul asigurărilor 
sociale; 4) alte datorii – din care: 5) datorii la CONEL; 

     **1) total creanţe – din care: 2)creanţe la CONEL 
Sursa: MIC, Direcţia Generală Mine Geologie, 2000. 
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Tabelul nr. 4.3 

Pierderi de exploatare 
 

 
Compania 

Principalele 
produse 

Nr. mine în 
operare 

Vânzări  
(mil.$) 

Pierderi de 
exploatare 

(mil.$) 

Total alocaţii 
bugetare 

(mil.$) 

Compania Naţională 
Minvest – Deva 

Cu, Pb, Zn, 
Au, Fe, Mo 

27 99,2 -69,6 48,5 

Compania Naţională 
Remin – Baia Mare 

Cu, Pb 17 102,7 -5,1 42,5 

Sursa: MIC, Direcţia Generală Mine Geologie, 2000. 

 

 
Evoluţia producţiei 

 
Tabelul nr. 4.4 

Evoluţia producţiei fizice la principalele substanţe minerale utile soli-
de între anii 1989-1999 

- mil.tone - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Plumb în 
concentrate 

38,2 25,1 16,2 17,0 17,1 21,0 20,4 18,8 17,1 15,1 17,4 

Zinc în con-
centrate 

55,3 36,0 26,7 26,1 28,1 34,4 35,1 31,3 29,4 25,7 26,5 

Cupru în 
concentrate 

47,5 32,0 27,0 25,6 25,4 26,2 24,3 14,5 23,6 19,6 17,2 

Sursa: MIC, Direcţia Generală Mine Geologie, 2000. 

 

Producţia de concentrate a scăzut constant, începând din anul 1989, 
ajungând, în medie, la aproximativ 50% în anul 1999. Această tendinţă se va 
menţine şi în următorii ani pe măsură ce va fi pus în practică programul apro-
bat de Guvern de închidere a capacităţilor miniere nerentabile. 

La metalele neferoase în concentrate preţurile au scăzut până la mijlocul 
anului 1999, ca urmare a scăderii cotaţiilor internaţionale, în prezent înregis-
trându-se un reviriment al acestora. 

Mai remarcăm că indicele de creştere a preţurilor produselor miniere ra-
portat la cel al materialelor şi energiei în procesul de producţie, în permanenţă 
au fost mai mici decât acestea din urmă. 

 
Programul de închidere a minelor 

 
În anul 1990 industria minieră din România se prezenta în faţa cerinţelor 

impuse de economia de piaţă cu peste 70% din capacităţile puse în funcţiune, 
bazate pe zăcăminte sărace şi pe tehnologii neperformante ca o consecinţă a 
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folosirii de utilaje uzate tehnic şi moral. Numărul mare de personal, de peste 
200000, se află în mare majoritate în colonii şi localităţi cvasimonoindustriale. 
Practic mai mult de jumătate din exploatările miniere existente în acel moment, 
nu puteau face faţă cerinţelor economiei de piaţă. 

În scopul eficientizării producţiei miniere a început punerea în aplicare a 
procesului de închidere a minelor fără şanse de a fi rentabilizate din punct de 
vedere economic. 

În acest context, în sectorul extracţiei minereurilor neferoase ca de altfel 
în tot mineritul românesc, programul de închidere este finanţat de Banca Mon-
dială care a încheiat cu Guvernul României acorduri de alocare a unor împru-
muturi rambursabile. 

În anii 1997 şi 1998 au fost aplicate măsuri concrete de restructurare a 
sectorului, determinate de necesitatea diminuării sau eliminării subvenţiilor bu-
getare şi a pierderilor. Dintre aceste măsuri se remarcă instituirea prin OUGR 
nr. 22/1997 privind acordarea unor plăţi compensatorii către personalul dispo-
nibilizat, care pentru mineri reprezintă echivalentul a 12-20 de salarii me-
dii/ramură. Caracteristic anului 1997, a fost o masivă reducere de personal din 
unităţile miniere prin trei modalităţi: desprinderi de activităţi, pensionări şi dis-
ponibilizări (la cerere), cu acordarea de plăţi compensatorii. 

 
Figura nr. 4.2a. Schema fluxurilor tehnologice  

pentru concentratele neferoase 
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Tabelul nr. 4.5 

Situaţia disponibilizării, dimensiunea mişcării personalului  
din sectorul minier 

 
  

Personal  
existent 

la 
11.01.97 

 
Personal  
disponi-
bilizat în 

ian.97 

Personal ieşit din sistem în  
perioada august-decembrie 1997 

Total 
disponib 
în anul 
1997 

 
Personal  
rămas la 
1 ian.98 

 
Personal  
rămas la 
1 ian 99 

 
Personal  
rămas la 

1 ian. 
2000 

Total Desprindere 
în soc.com. 

Dispon. 
cu plăţi 

compen-
satorii 

Alte 
cauze 

CNH 
Petroşani 

45141 2105 19796 424 18190 1182 21901 23240 20735 19615 

CNLO 
Târgu-Jiu 

51044 1376 26528 7212 19165 151 27904 23140 21000 20030 

SNC 
Ploieşti 

16184 209 5775 - 5667 107 5983 10201 9323 7656 

CNCu 
Deva 

25633 50 10204 2000 8152 52 10254 15379 14247 12600 

CNMPN 
Baia-
Mare 

27500 1103 13225 288 12268 669 14328 13172 12650 11355 

CNU 
Bucureşti 

5805 214 1505 - 1427 78 1719 4086 3070 2312 

SNS 

Bucureşti 

4572 295 683 - 593 90 978 3594 3478 3186 

TOTAL 175879 5352 77715 9924 65462 2329 83067 92812 84645 76754 

Sursa: MIC, Direcţia Generală Mine Geologie, 2000. 

Investitori străini în domeniu minier 
 

Pe baza caracteristicilor de bază ale zăcămintelor de resurse minerale 
solide din ţara noastră, prezentate în cadrul acestei lucrări şi ţinând seama de 
eficienţa în general redusă a activităţii companiilor naţionale miniere, exploata-
rea zăcămintelor de cărbune şi minereuri nu prezintă un interes deosebit pen-
tru investitorii străini. 

Deşi legislaţia specifică (Legea minelor) şi alte reglementări în vigoare 
oferă unele facilităţi pentru investitorii români sau străini din domeniul minier, 
aceştia au fost atraşi numai de câteva cazuri în cooperări cu parteneri români, 
în activitatea minieră, mai ales în cercetarea şi valorificarea depozitelor cu con-
ţinuturi de metale preţioase (aur şi argint). 

În prezent funcţionează trei societăţi mixte cu parteneri străini, şi anume: 

1. SC Aurul SA Baia-Mare, având 50% capital românesc şi 50% capital străin. 
Ea s-a constituit prin asocierea fostei Regii Autonome REMIN Baia-Mare cu 
firma australiană Esmeralda Ltd. şi care a realizat o investiţie pentru recu-
perarea metalelor preţioase din două halde de steril din zona Baia-Mare, uti-
lizând o tehnologie nouă, adusă de partenerul străin; 

2. SC Eurogold Resources SA Deva, având 35% capital românesc şi 65% capital 
străin. Ea s-a constituit prin asocierea fostei Regii Autonome a Cuprului Deva, 
cu firma Gabriel Resources Ltd., înregistrată în SUA. Societatea mixtă operea-
ză pe zăcământul aurifer Roşia Montană, pentru cercetarea în detaliu a potenţi-



 

 

 

160 

alului de rezerve, urmând ca pe baza rezultatelor obţinute şi a studiului de feza-
bilitate, să se treacă la etapa de investiţii în scopul exploatării zăcământului; 

3. SC Devagold SA, având 40% capital românesc şi 60% capital străin. Ea s-a 
constituit prin asocierea fostei Regii Autonome a Cuprului Deva cu firma Castel 
Europa înregistrată în Canada. Societatea mixtă în principal pe zăcămintele au-
rifere Certej şi Zlatna, pentru cercetarea geologică a acestora. Pe baza rezulta-
telor obţinute la finele programului de cercetare, se va elabora studiul de 
fezabilitate pentru fundamentarea investiţiilor necesare lucrărilor de exploatare. 

 

Piaţa produselor miniere 
 

În industria metalurgică de metale neferoase din ţară, prin privatizarea şi re-
vigorarea economică a uzinelor Phoenix Baia-Mare şi Sometra Copşa Mică se 
prevede că necesarul de metale în concentrate prezintă o ascensiune importantă: 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Plumb în concentrate 43 46 47 47 50 50  65 

Zinc în concentrate 57 57 57 57 57 57  72 

Cupru în concentrate 54 59 57 67 67 85 135 

Sursa: MIC, Direcţia Generală Mine Geologie, 2000. 

Faţă de această cerere, constatăm că, actualmente, industria minieră din 
România nu poate acoperi cu producţia proprie decât cca 38%, deşi producă-
torii interni de metale neferoase o preferă importului care este mai scump dato-
rită cheltuielilor mari de transport. 

În ce priveşte preţurile produselor miniere, acestea sunt stabilite prin av i-
ze ale Oficiului Concurenţei şi, în general, au corespondenţă cu cotaţiile inter-
naţionale. La metalele neferoase cupru, plumb şi zinc în concentrate, preţurile 
propuse sunt corelate cu creşterile înregistrate în ultimele luni la bursa de la 
Londra. 

 
Activităţi consumatoare de produse miniere 

 
Principalii consumatori sunt: 

 pentru produse din minereuri (concentrate metalifere): 

 metalurgia neferoaselor (producerea de cupru electrolitic, zinc meta-
lurgic, plumb electrolitic, aur şi argint rafinat, fabricarea aluminei); 

 siderurgie; 

 chimie; 

 industria construcţiilor metalice. 
Interdependenţele ramurii sunt caracterizate, după cum urmează în con-

tinuare. 
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 Ramurile din amonte:  

 contribuţia cea mai mare, în proporţie de aproape 25% o au transpor-
turile (în condiţiile studiate a fost luat în considerare şi transportul m i-
nereurilor importate); 

 altă influenţă importantă este produsă de producţia şi distribuţia de 
energie electrică cu o pondere de aproape 20 de procente; 

 necesitatea dotării cu utilaje şi echipamente a făcut ca sectorul de fa-
bricare de utilaje pentru metalurgie să participe cu o pondere de 
aproape 6%, iar industria de maşini şi echipamente electrice cu un 
procent de 3,4% 

 Ramurile din aval:  

 principalul beneficiar al sectorului este metalurgia neferoasă (produ-
cerea cuprului electrolitic, zinc metalurgic, plumb electrolitic, aur şi ar-
gint rafinat, fabricarea aluminei) ce preia aproape 85% din producţia 
de minereuri şi concentrate; 

 industria construcţiilor metalice preia aproximativ 2,5% din producţia 
de minereuri extrase şi prelucrate; 

 în proporţii mici, cu ponderi sub 2% din producţie sunt siderurgia 
(pentru producţia de feroaliaje) şi chimia. 

 

Figura nr. 4.2b. Intensitatea legăturilor ramurii “Extracţia şi prepararea 
mineralelor neferoase” cu industriile din amonte şi aval 
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Figura nr. 4.2c. Intensitatea legăturilor ramurii “Producţia metalelor 
neferoase” cu industriile din amonte şi aval 

 

 
 

De altfel, importurile de concentrate au o valoare semnificativă variind în-
tre 81,1% pentru concentratele plumbo-zincoase şi 22,2% pentru concentrate 
selective plumboase (tabelul nr. 4.6). 

 

 

Tabelul nr. 4.6 

Baza de materii prime pentru metalurgia neferoasă, în anul 1998 
 

 Din ţară (%) Din import (%) 

Pentru cupru 

 concentrate miniere 

 
62,62 

 
37,38 

Pentru plumb 

 concentrate selective plumboase 

 concentrate colective Pb+Zn 

 
77,8 
85,2 

 
22,2 
14,8 

Pentru zinc 

 concentrate plumbo-zincoase 

 concentrate selective 

 
18,9 
87,2 

 
81,1 
12,8 

Sursa: date INMR S.A. Bucureşti, 2000. 
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4.2. Utilizarea eficientă a minereurilor pe filiere  
de obţinere a metalelor neferoase 

După cum am afirmat, concentraţia scăzută în substanţă utilă în minereu 
impune eforturi deosebite pentru obţinerea unor concentrate ce satisfac cererile 
metalurgiei neferoase. 

Aceste importuri au menirea de a îmbunătăţi calitatea materiei prime ne-
cesare întregului flux tehnologic (figura nr. 4.3) ce are ca puncte finale obţinerea 
metalelor neferoase grele (Cu, Zn, Cd etc.) a sulfatului de cupru şi nu în ultimul 
rând a aurului şi argintului. 

Cea mai mare parte a producţiei de cupru rafinat electrolitic se realizează 
la SC Phoenix SA Baia Mare. Datorită influenţei negative, de ordin tehnologic, 
dar şi a materiei prime slab calitative, se obţine, în general, un preţ de cost de 
aproximativ 1876 $/tonă. Acest preţ depăşeşte nivelul mondial cu aproape 300 
$/t. Este cunoscut faptul că preţul de cost la nivel mondial, estimat pentru un pro-
fit brut de 10% la preţul de vânzare-cotaţie este de 1450-1600 $/t. 

Această aproximaţie destul de largă este cauzată de fluctuaţia pe care o 
are cuprul în operaţiunile de vânzare la bursele internaţionale. 

Din structura preţului de cost la Phoenix Baia Mare, 66,5% reprezintă chel-
tuielile pentru materii prime şi materiale (în principal, concentrate cuproase 
având un conţinut mediu de 16,5% Cu). Preţul de cost, este cu 31% mai mare 
decât valoarea medie mondială datorită, în principal, preţului ridicat de achiziţio-
nare a concentratului cupros. Concentraţia în cupru a concentratului din ţară este 
net inferioară unei concentraţii medii de 20-25% la nivel mondial. 

Sărăcia în substanţă utilă a concentratelor cuproase din ţară conduce im-
plicit şi la creşterea consumurilor energetice, precum şi a consumurilor tehnolo-
gice aferente proceselor metalurgice, fapt ce afectează eficienţa economică a 
obţinerii cuprului, în general. 
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Figura nr. 4.3. Fluxul prelucrării integrate în ţară  
a concentratelor de metale grele 
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În vederea modernizării, la SC Phoenix Baia Mare s-a achiziţionat licenţă 
know-how precum şi utilaje specifice de la firma Outokumpu – Finlanda, pentru 
prelucrarea concentratelor cuproase prin procedeul de “topire în sustensie”, în 
cuptor, cu obţinerea de mată cuproasă. Această mată se prelucrează în conti-
nuare prin convertizor, obţinând cupru brut. S-a ales această colaborare deoa-
rece, acest procedeu tehnologic se pretează cel mai bine condiţiilor existente 
în ţara noastră. 

Cuprul astfel obţinut se rafinează termic şi apoi se toarnă sub formă de 
anozi pentru a fi rafinat electrolitic, obţinându-se cupru de puritate 99,97%. 

Al doilea producător de cupru din ţară este Ampelum Zlatna. Aici, în ca-
drul Uzinii Noi, s-a instalat un cuptor de topire în suspensie a concentratelor 
cuproase, dar a funcţionat numai doi ani, fără a atinge parametrii proiectaţi, 
acum aflându-se în conservare. 

În prezent, se produce cupru prin prelucrarea concentratelor cuproase şi 
subproduselor metalurgice cu conţinut de cupru (zgură, etc.), prin topire în cup-
tor cu vatră şi convertizarea matei obţinute. 

Acest procedeu prezintă avantajul că pot fi prelucrate concentrate cu-
proase de slabă calitate. Dezavantajul acestui procedeu constă în faptul că es-
te un mare consumator de energie şi gaze naturale având un randament 
scăzut de funcţionare. Continuarea procesului tehnologic, şi anume, rafinarea 
termică şi electrolitică, este făcută la SC Phoenix Baia Mare. 

O parte din cuprul de convertizor produs este topit şi granulat, în vederea 
obţinerii sulfatului de cupru. 

Plumbul rafinat electrolitic se obţine la SC Sometra SA Copşa Mică. 
Această uzină a fost privatizată şi nu s-au putut obţine date legate de nivelul 
preţului de cost şi a altor indicatori economici. 

La nivel mondial, însă, în anul 1998, cheltuielile de prelucrare a concen-
tratelor plumboase au fost de 196-205 $/tonă. Acest nivel a fost stabilit pentru 
un preţ de vânzare, cotaţie LME de 550 $/tonă), iar preţul de achiziţie a con-
centratului plumbos de 290-299 $/tonă. 

Zincul rafinat este, de asemenea, produs la Copşa Mică. Pentru anul 

1998, pe plan mondial cheltuielile de prelucrare a concentratului zincos cu 49-
55% Zn, a fost de 190 $/tonă. 

În cadrul întreprinderii Romplumb Firiza, prin prelucrarea concentratelor 
plumboase, aglomerare şi apoi topire în cuptor vertical se obţine plumbul brut. 
Plumbul brut este livrat uzinei din Copşa Mică, singurul producător de plumb 
rafinat şi zinc rafinat din ţară. Această uzină utilizează tehnologia achiziţionată 
în 1961 de la firma Imperial Smelting Process – Marea Britanie, pentru prelu-
crarea concomitentă a concentratelor de plumb, de zinc şi a concentratelor co-
lective de plumb şi zinc realizând şi recuperarea metalelor însoţitoare, 
existente în aceste concentrate miniere (Cd, Sb, Bi, Au, Ag). 
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Piaţa metalelor neferoase grele, confirmă în general, mai ales în ultima 
perioadă, tendinţa economiei naţionale de descreştere. Cererea de cupru, 
plumb şi zinc a scăzut datorită scăderii producţiei industriei de maşini şi echi-
pamente electrice, industriei militară, industriei electrotehnică etc. Filierele de 
producţie a celor trei metale (figurile nr. 4.4 şi nr. 4.5), demonstrează faptul că, 
în mare măsură, cu excepţia cuprului, cererea internă este asigurată de pro-
ducţia realizată în ţară, cum este cazul plumbului şi zincului. 

 

Figura nr. 4.4. Filiera plumb/zinc – anul 1998 
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Figura nr. 4.5. Filiera cupru – anul 1999 
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Necesarul de cupru este asigurat doar în proporţie de aproape 50% din 
producţia internă restul fiind procurat de pe piaţa externă (tabelul nr. 4.7). 

 

Tabelul nr. 4.7 

Producţia şi consumul de cupru, plumb şi zinc în anii 1998-1999 
- tone - 

Denumirea  1998 1999 

produsului Producţia Consumul 
în ţară 

Grad de 
acoperire 

Producţia Consumul 
în ţară 

Grad de 
acoperire 

Plumb rafinat 20100 20100 100 21650 21650 100 

Zinc rafinat 36800 36800 100 33600 33600 100 

Cupru electrolitic 26100 52200 50 25145 52200 482 

Sursa: IMUR SA, Bucureşti. 

 

De asemenea, pe întregul parcurs al procesului tehnologic, sunt extrase 
şi puse în valoare metale însoţitoare, menite să crească valoarea metalurgică 
a minereurilor extrase brut valorificate superior, cadmiul, stibiul, bismutul şi nu 
în ultimul rând aurul şi argintul. 

Analizând din punct de vedere economic filierele de obţinere şi prelucra-
re a metalelor neferoase, putem constata eficienţa redusă a unor activităţi ce 
se constituie în adevărate puncte nodale şi unde sunt necesare decizii de sto-
pare sau continuare a activităţilor. 

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase sunt activităţi care solicită, 
după cum am arătat, o subvenţionare masivă din partea statului. 

De aceea eficientizarea exploatărilor miniere impune o serie de măsuri 
bazate pe analizarea unor factori, cum ar fi: 

 analiza cadrului legislativ care a stat la baza organizării şi funcţionării 
companiilor miniere; 

 analiza structurii managementului şi a raportului dintre diversele verigi 
ale acestuia în cadrul companiilor; 

 analiza posibilităţilor de revitalizare a fiecărei mine operaţionale, la nive-
lul tehnic şi tehnologic existent, a oportunităţii de modernizare şi de in-
troducere de tehnologii noi; 

 analizarea fiecărei unităţi miniere din punct de vedere al: pieţei de desfa-
cere a produselor; anticipării cifrei de afaceri; capacităţii de producţie şi a 
utilizării acesteia; legăturilor cu industria orizontală; resurselor umane; 
productivităţii; costurilor de producţie; 

 analiza preţului produselor miniere pe plan mondial; 

 analiza evoluţiei producţiei miniere în funcţie de cererea de pe piaţa in-
ternă, în condiţiile comerţului internaţional liberalizat şi a viitoarei aderări 
a României la UE; 
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 evaluarea resurselor financiare necesare reconstrucţiei minelor viabile şi 
a minelor cu potenţial de revitalizare. 
Guvernul şi-a propus să restructureze sectorul minier prin încurajarea in-

vestiţiilor private în activitatea minieră, precum şi transformarea exploatărilor 
miniere în societăţi comerciale pe acţiuni. O dată ce sunt transformate în socie-
tăţi comerciale pe acţiuni, vor fi încurajate să se restructureze prin eliminarea 
activităţilor de exploatare cu costuri ridicate. De asemenea, se prevede stimu-
larea cererii de societăţi mixte private, ca mijloc de reducere ulterioară a costu-
rilor de producţie şi de susţinere cu investiţii a dezvoltării acestora. 

Pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi tehnologice cu efecte 
economice pe termen scurt, s-au abordat, deja, numeroase proiecte de reteh-
nologizare a minelor şi carierelor după cum urmează: 

 retehnologizarea proceselor productive din sectorul producţiei de mine-
reuri cuprifere precum şi aurifere şi polimetalice şi concentrarea activităţii 
pe obiectivele la care se poate obţine o îmbunătăţire semnificativă a ef i-
cienţei economice; 

 creşterea calităţii minereurilor extrase cu 8-10% (prin dirijarea exploatării 
astfel încât să se stocheze în subteran o mai mare parte din sterilul dis-
locat în procesul de extracţie) şi crearea – prin aceasta – a posibilităţilor 
de creştere a randamentelor de extracţie, ceea ce duce la reducerea 
costurilor de producţie; 

 realizarea de instalaţii pentru recuperarea cuprului prin solubilizarea 
chimico-bacteriană şi pentru cianurarea directă a minereurilor auro-
argintifere; 

 valorificarea aurului şi argintului din resurse neconvenţionale cu conţinu-
turi reduse, dar recuperabile (pirite aurifere, halde şi iazuri vechi, zguri 
metalurgice). 

 



 

Capitolul 5 
EXPLOATAREA ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ  

A RESURSELOR FORESTIERE 

 

Părerea conform căreia industria forestieră poate genera venituri şi ma-
terie primă care să impulsioneze dezvoltarea economiei naţionale a fost ade-
sea infirmată de performanţele economico-financiare înregistrate de această 
ramură. În consecinţă, Jack Westoby, fostul lider al Departamentului Silvicultu-
rii din cadrul Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), sublinia: 
“Creşterea interesului pentru proiectele forestiere are puţin de-a face cu ideea 
că industria forestieră are o contribuţie semnificativă şi multilaterală la dezvol-
tarea economică şi socială generală ... Din noile venituri generate, o parte jal-
nic de mică a fost reintrodusă în activitatea forestieră, iar rolul mult mai 
important pe care aceasta l-ar fi putut juca în sprijinirea agriculturii şi creşterea 
bunăstării rurale a fost complet ignorat”. 

5.1. Caracteristicile fondului forestier din România. Eficienţa ex-
ploatării resurselor forestiere 

În prezent, caracteristicile pădurilor sunt influenţate de modul de utilizare, 
forma de proprietate, relief, sol, climă, vegetaţie, faună etc. 

În România, pădurile ocupă 6.342 mii hectare de teren; exceptând fondul 
forestier, există 319 mii hectare de vegetaţie forestieră, astfel încât pădurile 
ocupă 26% din teritoriul naţional, ţara noastră aflându-se, din acest punct de 
vedere, pe locul zece în Europa.  

Repartizarea fondului forestier în funcţie de natura proprietăţii arată că 
peste şase milioane hectare se află în proprietate publică (din care 5.883 mii 
hectare sunt păduri), iar 337 mii hectare fac parte din proprietatea privată (din 
care 334 mii hectare sunt păduri). 

În teritoriu, fondul forestier este gestionat de 42 de Ocoluri Silvice a căror 
rază de acţiune variază de la 6,9% din suprafaţa totală ocupată de păduri 
(Ocolul Silvic Suceava), la 0,25% (Ocolul Silvic Silvodelta).  

Distribuţia, pe diferite altitudini, a fondului forestier este neuniformă. Ast-
fel, 58,5% din fondul forestier se regăseşte în zona montană, 34,8% în regiuni-
le de deal, iar 6,7% la câmpie. Se constată că zona de câmpie prezintă cel mai 
mare deficit de suprafeţe împădurite (comparativ cu 15-20% în ţările europene 
dezvoltate). În acest sens, cele mai deficitare regiuni sunt Câmpia Bărăganului 
(3,5% păduri), Câmpia Olteniei (5,3%), Câmpia de Vest (3,2%), Câmpia Tran-
silvaniei (6,8%), Câmpia Moldovei (4,1%). 
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Distribuţia fondului forestier pe etaje bioclimatice arată că ponderea cea 
mai însemnată o deţin etajul de deal cu păduri de gorun şi fag (26%) şi etajul 
montan cu păduri de brad şi molid (25%). O pondere însemnată o deţin şi pă-
durile montane de fag (14%) şi de molid (11%), dar şi cele de fag şi cvercete 
din zonele de deal (11%). 

Principalele specii existente în pădurile din România sunt fagul (31%), 
molidul (22,8%), stejarul (18,2%), foioasele de esenţă tare (15,4%), foioase de 
esenţă moale (5,1%). 

Balanţa de vârstă a fondului forestier arată un surplus pentru categoriile 
de vârstă până la 60 de ani, şi un deficit pentru celelalte categorii, în special 
pentru cele exploatabile. 

Pădurile va trebui să îndeplinească funcţia economică, dar şi pe cele 
ecologică şi socială, toate fiind indispensabile satisfacerii nevoilor umane (ta-
belul nr. 5.1). În acest sens, analiza rolului funcţional al pădurilor se bazează 
pe destinaţia suprafeţelor acoperite cu păduri şi poate constitui un punct de 
pornire în vederea proiectării funcţionale a fondului silvic în viitor. 

 
    Tabelul nr. 5.1 

Structura pe destinaţii funcţionale a fondului forestier naţional,  
în anii 1955, 1993 şi 2000 

- % - 

  1955  1993 2000 

1. Păduri destinate să asigure următoarele funcţii:    13 50 62 

  1.1 Protecţia cursurilor apelor      3 18 21 

  1.2 Protecţia solului şi subsolului      7 19 24 

  1.3 Protecţia împotriva poluării industriale şi  
     pentru menţinerea climei               

    1 3 
 

5 

  1.4 Asigurarea funcţiei recreative     2 6 7 

  1.5 Cercetarea în interes ştiinţific, arii protejate     1 4 5 

2. Păduri destinate exploatării şi prelucrării  
   ulterioare a lemnului  

   87 50 38 

FONDUL FORESTIER NAŢIONAL   100 100 100 

Sursa: Strategia de restructurare a exploatării şi prelucrării lemnului şi a producţiei 
de mobilier, Ministerul Industriei şi Comerţului, 1998. 

 

Din anul 1955 şi până în prezent, ponderea pădurilor cu funcţii speciale 
de protecţie (grupa 1) a crescut de aproape patru ori. Dintre aceste funcţii, da-
torită factorilor de climă şi reliefului, în România, cele mai importante sunt cele 
de protecţie a solului şi a apelor. Se constată, de asemenea, faptul că o din ce 
în ce mai mică parte a fondului forestier naţional este alocată exploatării şi pre-
lucrării ulterioare, fapt ce poate reflecta atât creşterea rolului produselor 
substituente în totalul consumului, cât şi conştientizarea importanţei rolului eco-
logico-social al pădurii şi stoparea exploatării extensive a resurselor forestiere. 
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Productivitatea actuală a arboretelor, pe clase de vârstă, este de 4% la 
clasa I de producţie, 25% la clasa a II-a, 50% la clasa a III-a, 15% la clasa a IV-
a, respectiv 6% la clasa a V-a de producţie. Volumul de material lemnos al ar-
borilor pe picior este 1341 mil.mc. Densitatea medie a masei lemnoase este de 
215 mc/ha, ţara noastră fiind a cincea dintre ţările europene, după Elveţia (278 
mc/ha), Austria (234 mc/ha), Cehia şi Slovenia (217 mc/ha). 

Cel mai mare volum mediu pe hectar este oferit de pădurile de brad 
(396 mc), urmate de cele de molid (278 mc) şi cele de fag (264 mc), valori care 
se apropie de potenţialul mediu al acestor specii. Sub acest potenţial se situ-
ează pinul (88-63 mc/ha), plopul (179 mc/ha), gorunul (172 mc/ha), stejarul 
pedunculat (119 mc/ha). 

Creşterea medie anuală a volumului de masă lemnoasă este de 4,09 mc 
pe an/ha, dacă se ia în considerare prima categorie de vârstă (1-20 de ani) şi 
de 5,27 mc/an/ha în cazul celorlalte categorii. Cele mai mare creşteri apar în 
cazul: bradului (8,2 mc/an/ha), molidului (7,2 mc/an/ha), fagului (5,4 mc/an/ha), 
stejarului (4,9 mc/an/ha) şi gorunului (4,8 mc/an/ha). 

Potenţialul forestier, respectiv masa lemnoasă recoltabilă anual este 
16,1 mil. mc, din care 12,2 mil.mc foioase şi 3,9 mil.mc răşinoase. Potenţialul 
anual al produselor principale – masa lemnoasă recoltabilă provenită din ex-
ploatarea arboretelor – este de 10,1 mil.mc. Potenţialul anual de produse se-
cundare – masa lemnoasă recoltabilă rezultată prin activităţi speciale de 
îngrijire a exemplarelor tinere de arborete – este de 3,885 mil.mc. Prin lucrări 
de igienizare, sunt recoltate aproximativ 2,146 mil.mc. 

Introducerea zonării funcţionale, în anul 1954, a conferit amenajărilor si l-
vice româneşti un caracter de conservare, venind în întâmpinarea tendinţelor 
către o exploatare extensivă a resurselor forestiere. 

Un studiu privind sectorul forestier din România, efectuat în anul 1993, 
finanţat de Banca Mondială, a estimat o creştere a potenţialului biologic al pă-
durilor româneşti, de la 22 mil.mc/an, la 22-27 mil.mc/an în perioada 2015-
2025, şi la aproximativ 30 mil.mc/an după această perioadă. Este important de 
subliniat faptul că metodologia de calcul utilizată nu ţine seama de structura 
zonală şi topografia locurilor unde sunt amplasate pădurile din ţara noastră. În 
acest sens, este suficient de menţionat că majoritatea arborilor care pot fi ex-
ploataţi în următorii 20 de ani sunt concentraţi în zone forestiere unde accesul 
este foarte dificil. Un alt fapt important de amintit este acela că multe păduri 
care fac parte din categoriile funcţionale de maximă intensitate (circa 600 mii 
hectare) sunt excluse de la procesul de prelucrare, tăierile nefiind permise.  

Exploatarea lemnului pentru economie (aproximativ 10-11,5 mc/an) este 
realizată în proporţie de 52-54% de firme comerciale cu capital de stat; 38-40% 
de agenţi economici privaţi; 7% de ROMSILVA. Cantitatea de lemn destinată 
populaţiei din mediul rural este de aproximativ 4 mil.mc/an. Producţia indus-
trială, care include exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului, este realizată 
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prin 163 firme comerciale (80% cu capital mixt şi 20% cu capital privat) prove-
nind din transformarea fostelor unităţi de stat şi, de asemenea, prin 12.000 
unităţi private apărute în ultimii ani, producţia acestora din urmă reprezentând 
circa 20% din total.  

Pe piaţa lemnului, atât ROMSILVA cât şi agenţii economici care cumpără 
lemn pe picior de la ROMSILVA sau de la proprietari particulari, vând lemnul 
sub formă de produse fasonate în urma sortării pe diferite sortimente industria-
le (lemn de lucru din stejar, cu diametrul mai mare de 24 cm; lemn de lucru din 
paltin cu diametrul mai mare de 40 cm; lemn de lucru din fag pentru furnire es-
tetice; lemn de lucru din fag pentru furnire tehnice etc.). Sortarea se face în 
conformitate cu standardele în vigoare şi/sau cu pretenţiile cumpărătorilor. Pre-
ţurile acestor sortimente sunt diferite de la un ocol silvic la altul, în funcţie de 
staţiunile forestiere de unde se recoltează lemnul, de accesibilitatea zonei, de 
dezvoltarea industrială şi economico-socială, apropierea de marile centre de 
prelucrare, substratul litologic, regimul de precipitaţii etc. 

În aceste condiţii, ROMSILVA, care este administratorul pădurilor statului 
şi are, printre atribuţiile stabilite, obligaţia de gestionare a fondului forestier de 
stat în condiţiile respectării regulilor impuse de autoritatea centrală (Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului) şi a funcţionării eficiente, trebuie să-şi 
dimensioneze cheltuielile astfel ăncât, din lemnul destinat exploatării, în fiecare 
an să-şi acopere aceste cheltuieli şi să ăncheie anul în condiţii de profit. 

Practic, preţul sortimentelor industriale de lemn aduse “la drum auto” es-
te suma dintre preţul lemnului pe picior şi cheltuielile de exploatare. Discutăm 
de preţuri şi nu de costuri deoarece, pe piaţa lemnului, acestea tind să se uni-
formizeze, iar diferenţele dintre ele (preţuri şi costuri) exprimă tocmai perfor-
manţa agentului economic. Astfel, într-o zonă greu accesibilă, cu preţuri foarte 
ridicate ale procesului de exploatare a lemnului (aducerea lemnului de pe picior 
la drum auto, sortat în sortimente industriale) ROMSILVA este nevoită să redu-
că preţul de pornire la licitaţie a lemnului pe picior, întrucât sortimentele de 
produse din lemn rotund fasonate şi chiar produsele obţinute din prelucrarea 
primară a lemnului, au preţuri relativ uniforme. 

Din vânzarea lemnului pe picior, ROMSILVA ar trebui să-şi acopere chel-
tuielile obligatorii pentru îndeplinirea misiunii pentru care a fost creată: 

 paza fondului forestier; 

 combaterea dăunătorilor pădurii; 

 regenerarea pădurilor naturală şi/sau artificială (inclusiv plantarea de pu-
ieţi etc.); 

 cultura vânatului şi salmonicultura; 

 asigurarea accesibilităţii fondului forestier; 

 îngrijirea şi conducerea arboretelor etc. 
Suma devizelor pentru activităţile enumerate anterior formează cheltuieli-

le din bugetul administraţiei şi determină, totodată, preţul de pornire la licitaţie 
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pentru masa lemnoasă pe picior, preţ care, în conformitate cu legislaţia, trebuie 
să asigure funcţionarea administraţiei fondului forestier în condiţii de eficienţă 
(tabelul nr. 5.2). 

 
Tabelul nr. 5.2 

Evoluţia indicatorilor economici ce caracterizează activitatea 
ROMSILVA în anii 1994, 1995, 1996 şi 2000 

 
Indicatorul U.M. 1994 1995 1996 2000* 

Nivelul cheltuielilor la 1000 lei venituri lei/1000 lei 962,0 955,0 948,0 870,0 

Ponderea cheltuieli cu munca vie în total 
costuri 

 
% 

 
29,0 

 
32,0 

 
32,0 

 
31,5 

Profitul brut mld. lei 43,5 54,0 65,0 130,0 

Rata profitului brut calculată la total venituri % 3,8 4,5 5,2 8,4 

Notă: * nivelul previzionat al indicatorilor. 
Sursa: Strategia de restructurare a exploatării şi prelucrării lemnului şi a producţiei 

de mobilier, Ministerul Industriei şi Comerţului, 1998. 
 

Dar, de la un ocol silvic la altul, cheltuielile diferă substanţial. De exem-
plu, la Ocolul Silvic Pucioasa (judeţul Dâmboviţa), 55% din totalul cheltuielilor 
efectuate în primele nouă luni ale anului 2000 ăl reprezentau cheltuielile cu 
personalul, 0,8% cheltuielile pentru împădurire, 2,7% cele cu combustibilul, 5% 
cele pentru transport, 0,3% cele cu energia şi apa. 

Împărţirea pe fluxuri tehnologice a destinaţiei buştenilor va permite anal i-
za eficienţei utilizării resurselor forestiere (figura nr. 5.1).  

Se remarcă o creştere substanţială a ratei profitului, ceea ce semnifică o 
îmbunătăţire a performanţelor economice a ROMSILVA, fapt ce este reflectat şi 
de scăderea ponderii cheltuielilor aferente forţei de muncă în costul de producţie, 
dar şi de evoluţia descendentă a nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri. 

Este evident faptul că nivelul consumului şi preţul produselor forestiere 
depinde nu numai de nivelul activităţii sectoarelor consumatoare, dar şi de 
ponderea pe piaţă a produselor forestiere, care rezultă din competitivitatea 
acestora (preţ, performanţe), în raport cu alte materiale. Factorii care stau la 
baza substituţiei către sau de la produsele forestiere includ percepţiile privind 
calităţile ecologice ale materialelor concurente, eforturile promoţionale etc. 

5.2. Eficienţa utilizării resurselor forestiere  

Pentru analiza eficienţei utilizării resurselor forestiere este necesară, în 
opinia noastră, prezentarea locului pe care ăl ocupă cele două industrii (indus-
tria de prelucrare a lemnului şi industria celulozei, hârtiei şi cartonului) în 
economia naţională, prin evidenţierea intensităţii legăturilor din amonte şi aval 
pe care acestea le au cu alte ramuri de activitate (figurile nr. 5.2 a şi nr. 5.2.b). 
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Figura nr. 5.1. Fluxul tehnologic de prelucrare a masei lemnoase 
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Astfel, pentru industria de prelucrare a lemnului se poate remarca inten-
sitatea legăturilor amonte, cuantificate cu ajutorul indicilor consumurilor inter-
mediare din Balanţa Legăturilor dintre Ramuri (BLR), cu ramurile “exploatare 
forestieră”, “transporturi” şi “producţia şi distribuirea energiei electrice”. Aşa 
cum era de aşteptat, principalele beneficiare ale industriei lemnului sunt indus-
tria mobilei şi construcţiile. Remarcăm totuşi faptul că intensitatea legăturii în 
aval cu industria mobilei este de trei ori mai mare decât cu sectorul cons-
trucţiilor. 

În ceea ce priveşte industria celulozei, hârtiei şi cartonului, se poate ev i-
denţia energointensivitatea acesteia prin intensitatea legăturii cu industria 
energiei electrice. De altfel, această industrie se află pe locul şase în cla-
samentul celor mai energointensive ramuri din industria prelucrătoare (1,8% 
din consumul de energie din industrie). Alte ramuri furnizoare sunt industria 
chimică şi evident, industria lemnului; beneficiarii ramurii sunt, în principal, edi-
turile. 

 

Figura nr. 5.2a. Intensitatea legăturilor industriei de prelucrare a lemnului 
cu industriile din amonte şi aval 
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Figura nr. 5.2b. Intensitatea legăturilor industriei celulozei, hârtiei şi car-
tonului cu industriile din amonte şi aval 

 

 
 

O imagine asupra locului celor două industrii ce folosesc drept materie 
primă resursele forestiere o oferă analiza contribuţiei acestora la crearea PIB, 
a valorii adăugate brute din industrie şi a producţiei industriale (tabelul nr. 5.3). 

 

Tabelul nr. 5.3 

Contribuţia industriei de prelucrare a lemnului şi a industriei celulozei, 
hârtiei şi cartonului la crearea PIB, VAB din industrie  

şi a producţiei industriale 

- mld.lei preţuri curente –  

Indicatorul 1994 1995 1996 1997 1998 

Produsul Intern Brut,  
din care: 

49773,2 72135,5 108919,6 252925,7 368260,7 

- VAB industrie total,  
din care:  

18018,3 23711,3 36181,5 78093,8 78807,9 

- VAB in industria de prelucrare a 
lemnului 

489,0 625,0 1287,2 2369,5 1935,5 

ponderea în VAB din industrie % 2,7 2,6 3,6 3,0 2,5 

- VAB în industria celulozei, hârtiei 
şi cartonului 

152,2 244,4 418,8 638,8 829,1 
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Indicatorul 1994 1995 1996 1997 1998 

ponderea în VAB din industrie % 0,8 1,0 1,2 0,8 1,1 

Producţia industrială 

- total industrie 

 

44300,7 

 

60339,3 

 

92978,9 

 

217339,6 

 

260899,3 

- industrie prelucrătoare 35251,4 48599,6 76198,0 171363,2 205444,8 

- prelucrarea lemnului 793,6 1127,8 1800,4 3798,3 5105,3 

- celuloză, hârtie şi carton 397,7 753,0 1159,6 2099,1 2534,9 

Structura producţiei industriale %      

- industrie prelucrătoare 79,6 80,5 82,0 78,8 78,7 

- prelucrarea lemnului 2,3 2,3 2,4 2,2 2,5 

- celuloză, hârtie şi carton 1,1 1,5 1,5 1,2 1,2 

Sursa: 1. Anuarul statistic al României, Comisia Naţională pentru Statistică, 1999; 
2. date prelucrate în cadrul Institutului de Economie a Industriei. 

 

Ponderile VAB a industriei de prelucrare a lemnului şi a industriei celulo-
zei, hârtiei şi cartonului în totalul VAB obţinut în industrie au înregistrat o evoluţie 
crescătoare până în anul 1996 (3,6%, respectiv 1,2) urmând o scădere în anul 
1997 şi o relativă revigorare în anul 1998 (2,5%, respectiv 1,1%). Un trend simi-
lar a fost urmat şi în cazul ponderilor celor două industrii în structura producţiei 
industriale (2,4%, respectiv 1,5% în anul 1996 şi 2,5%, respectiv 1,2% în anul 
1998). 

Semnificativă este diferenţa dintre valoarea producţiei industriale şi VAB, 
indicator ce arată nivelul consumurilor intermediare şi, implicit, importanţa pre-
ţurilor materiei prime şi a energiei pentru cele două ramuri industriale. Valoarea 
acestui indicator este dependentă, în cea mai mare măsură, de specificul ra-
murii, dar şi de eficienţa consumurilor în cadrul acesteia. Astfel, în industria de 
prelucrare a lemnului, în anul 1997, valoarea acestui indicator arată o pondere 
de aproape 40% a consumului intermediar în valoarea producţiei, faţă de o 
pondere de circa 65% calculată pentru totalul industriei. În ceea ce priveşte 
industria celulozei, valoarea consumului intermediar se ridică la cca 70% în 
valoarea producţiei industriale, fapt ce reflectă, între altele, energointensi-
vitatea acestei industrii. 

Urmărind fluxul tehnologic de prelucrare a masei lemnoase (figura 
nr. 5.1), putem analiza aceiaşi indicatori pentru un nivel mai avansat de deza-
gregare a celor două ramuri industriale, şi anume, la nivel de produse (tabelele 
nr. 5.4 şi nr. 5.5). 
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Tabelul nr. 5.4 
Indicatori economici ce caracterizează activitatea din industria de prelu-

crare a lemnului, în anul 1998 

 
 

Cod 
CAEN 

 
Denumirea  

produsului/indicatorului 

U.M.  
Producţie 

 
Export 

 
VAB 

- mil.lei - 

VAB/ 
produs 
- mii lei/ 

u.m - 

2010 Cherestea, total,  
din care: 

m.c. 1617575 423032 1380287 853 

 - Cherestea de raşinoase m.c. 1050676 286479 727260 692 

 - Cherestea de fag m.c. 426562 119359 554238 1299 

 - Cherestea de stejar m.c. 45169 4053 54589 1209 

 - Cherestea din diverse 
specii foioase 

 
m.c. 

 
95168 

 
13141 

 
44808 

 
471 

2020 Furnire estetice m.p. 24254638 604988 30506 1 

Placaje din lemn m.c. 75071 30289 113242 1508 

Placi din aşchii de lemn 
(PAL) 

m.p. 11592087 266519 79835 7 

Placi fibrolemnoase (PFL) tone 46291 14290 33942 733 

Placi înnobilate m.p. 688603 100540 10256 15 

Panel m.p. 1215604 897327 23882 20 

2030 Panouri şi materiale lem-
noase pt.construcţii 

 
m.p. 

 
258111 

 
230179 

 
39018 

 
151 

Sursa: date prelucrate în cadrul Institutului de Economie a Industriei. 

 

 

Tabelul nr. 5.5 
Indicatori economici ce caracterizează activitatea din industria celulozei, 

hârtiei şi cartonului, în anul 1998 

 
Cod 

CAEN 
Denumirea produsului/ 

indicatorului 
U.M. Produc-

ţie 
Export 

- mil.lei - 
VAB 

- mil.lei - 
VAB/produs 
- mii lei/um - 

21 Celuloza, hârtie şi 
cartoane 

   829059  

2111 Celuloza şi semiceluloza tone 
100% 
usc. 

 
162126 

 
2208 

 
26795 

 
165 

2112 Hârtie tone 281333 71525 355320 1263 

 Cartoane şi mucavale tone 24727 1304 35589 1439 

2121 Carton ondulat tone 45370 0 78383 1728 

 Saci de hârtie mii buc. 16852 2024 25287 1501 

 Confecţii din cartoane tone 59514 1805 294896 4955 

Sursa: date prelucrate in cadrul Institutului de Economie a Industriei. 
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Se poate remarca valoarea adăugată relativ mare a placajelor din lemn, 
dar şi cea înregistrată pentru cheresteaua de fag şi stejar, aceasta din urmă 
fiind, practic 83,71% din cea a cherestelei de răşinoase, care înregistrează cea 
mai mare valoare. Constatăm totuşi, faptul că, la export, cantitatea cerută de 
cherestea de răşinoase este de 2,4 ori mai mare decât cea de fag şi de 70 de 
ori mai mare decât cea de stejar. Pentru export este cerut şi panelul (aproape 
75% din producţia internă este destinată exportului), dar şi panourile şi mate-
rialele lemnoase pentru construcţii (cca 90%) produse cu valoare adăugată m i-
că.  

O analiză mai atentă a cifrelor poate conduce la constatarea faptului că 
cererea pentru export depinde mai puţin de VAB şi mai mult de condiţiile con-
crete ale pieţei externe, de distanţa până la destinaţii, de competitivitatea pro-
duselor româneşti etc. 

În ceea ce priveşte produsele industriei celulozei, hârtiei şi cartonului, se 
poate remarca preponderenţa exportului de hârtie (peste un sfert din producţia 
internă de hârtie este destinată exportului). De asemenea, constatăm nivelurile 
relativ apropiate ale valorilor adăugate ale produselor analizate, excepţie fă-
când confecţiile din cartoane. Se constată, de asemenea că, deşi pentru hârtie 
se înregistrează una din cele mai mici VAB, volumul exportului acestui produs 
este de cca 40 de ori mai mare decât cel al confecţiilor de cartoane; din păca-
te, numai 3% din producţie este destinată exportului. 

De altfel, putem face constatarea faptului că, la export, sunt cerute, în 
special, produsele cu valoare adăugată mai mică (cartoane şi mucavale – 
5,27%, saci de hârtie 12,1%). 

În consecinţă, obiectivul strategic general al industriei lemnului în perioa-
da următoare este creşterea eficienţei economice în întreaga activitate prin va-
lorificarea superioară a resursei de masă lemnoasă disponibilă pentru 
industrializare. 

În perspectivă, utilizarea resurselor forestiere este strâns legată de aten-
ţia dată activităţii de cercetare-dezvoltare în acest domeniu, dar şi de importan-
ţa pregătirii de personal calificat care să gestioneze şi să valorifice superior 
masa lemnoasă. În acest sens, se poate remarca o scădere continuă a numă-
rului de absolvenţi înscrişi în învăţământul profesional, de ucenici, postliceal şi 
de maiştri, dar şi o rată foarte mică de absolvire. Astfel, în anul şcolar 1997-
1998, din cei cca 11000 înscrişi, doar un număr de 3162 au absolvit, adică mai 
puţin de o treime. De remarcat este faptul că în cazul învăţământului universi-
tar şi postuniversitar situaţia cifrei de şcolarizare este similară. 

În activitatea propriu-zisă de cercetare-dezvoltare din industria lemnului 
(exclusiv mobilă), numărul de salariaţi a crescut cu peste 60% (de la 79 în anul 
1997 la 130 în anul 1998), mai ales în ceea ce priveşte personalul cu studii su-
perioare, în timp ce pentru industria de celuloză, hârtie şi carton, numărul per-
sonalului încadrat a scăzut cu cca 10%. 
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Un alt aspect important este nivelul cheltuielilor totale de cercetare-
dezvoltare angrenate în cele două industrii, care a fost în anul 1998 inferior ce-
lui din anul precedent. Astfel, în anul 1997, acesta era de 0,23% în industria de 
prelucrare a lemnului, respectiv 0,73% din total în industria de celuloză, hârtie 
şi carton, în timp ce în anul 1998 acesta a scăzut la 0,19%, respectiv 0,64% 
din total. Dintre aceste cheltuieli, în anul 1997, cca 31,17%, respectiv 10,91% 
reprezentau cheltuieli de capital, iar în anul 1998 aceste cheltuieli au scăzut 
drastic la 1,63%, respectiv 3,71%. 

Limitarea resurselor de masă lemnoasă industrializabilă la 11 mil.mc im-
pune industriei lemnului restricţii şi rigori noi; prioritar este acum ca din aceeaşi 
cantitate de resurse de lemn să se producă mai mult, mai bun şi mai ales mai 
util pentru societate cu costuri mai mici, în condiţiile protejării mediului ambiant. 

Important devine modul de distribuţie a materialului lemnos în concordanţă 
cu nevoile industriei care se va dezvolta după criterii economice şi sociale. 

Exploatarea întregului volum de masă lemnoasă şi respectarea destina-
ţiei materialului lemnos conform standardelor de calitate în vigoare este o pre-
misă indispensabilă valorificării superioare a lemnului. 

Balanţa masei lemnoase jalonează alternativele valorificării lemnului în 
scopul creşterii eficienţei economice în această ramură industrială (tabelul 
nr. 5.6). 

Datorită consumului anual constant (1600 mii mc), în ceea ce priveşte 
destinaţia pentru foc a resursei de masă lemnoasă, se înregistrează o scădere 
aproape nesemnificativă în anul 2000 faţă de anul 1996 (de la 15,24% la 
14,54%). Această situaţie se datorează gradului redus de dezvoltare econom i-
co-socială în mediul rural, unde populaţia se constituie în principalul consuma-
tor al lemnului pentru foc. 

De asemenea, se remarcă un nivel relativ constant al utilizării lemnului în 
construcţii (2,63%), valoarea scăzută reflectând orientarea consumatorilor că-
tre produsele substituente (aluminiu, fier, beton armat, cărămidă). 

 
Tabelul nr .5.6 

Balanţa masei lemnoase în anii 1994, 1995, 1996 şi 2000 
-mii mc-

 

Resursa de masă lemnoasă 1994 1995 1996 2000 

Total, din care pentru: 9800 10400 10500 11000 

Cherestea 2750 3500 3500 3500 

- din aceasta pt. mobilă 1138 1155 1200 1300 

Furnir 550 620 800 900 

- din aceasta pt. mobilă 300 350 350 410 

Celuloză 1600 1700 1900 2300 

PAL-PFL 960 1100 1100 1300 

- din aceasta pt. mobilă 755 765 765 850 
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Resursa de masă lemnoasă 1994 1995 1996 2000 

Construcţii 280 290 290 290 

Mină 250 290 290 290 

Foc 1730 1600 1600 1600 

Alte utilizări, din care: 1000 600 320 100 

- noi produse 300 400 250 75 

Consum tehnologic 680 700 700 720 

Sursa: Strategia de restructurare a exploatării şi prelucrării lemnului şi a producţiei 
de mobilier, Ministerul Industriei şi Comerţului, 1998. 

 

O situaţie alarmantă se înregistrează în ceea ce priveşte utilizarea masei 
lemnoase pentru produsele noi, care, datorită satisfacerii cerinţelor noi ale 
consumatorilor, au avantajul pătrunderii pe segmente noi de piaţă, chiar dacă 
nu au o valoare adăugată spectaculoasă. Dacă în anul 1995 se înregistra o 
pondere de 3,84% a utilizării masei lemnoase pentru produse noi, în anul 2000 
aceasta a scăzut la 0,66%, fapt care poate semnifica atât o preocupare redusă 
pentru extinderea pieţelor existente, un efort redus în ceea ce priveşte activita-
tea de marketing, dar şi o intensitate tehnologică redusă a industriei lemnului. 

Pentru identificarea utilizărilor celor mai avantajoase din punct de vedere 
economic ale resursei principale a pădurilor, se poate determina gradul de va-
lorificare a acesteia (tabelul nr. 5.7). 

 

Tabelul nr. 5.7 
Gradul de valorificare a masei lemnoase, exprimat în preţurile 

de desfacere ale produselor 

 
Produsul  1994 1995 1996 2000 

Lemn pe picior lei/mc 9110 15507 20200 44500 

Masă lemnoasă utilizată pt. re-
alizarea unui metru cub de: 

     

Cherestea răşinoase lei/mc 57605 76240 99115 283080 

* din care la export $/mc 165 165 175 190 

Cherestea de fag lei/mc 70020 100372 130484 372675 

* din care la export $/mc 340 360 365 380 

Cherestea de stejar lei/mc 98547 122584 157600 450181 

Plăci din aşchii de lemn lei/mc 67708 75305 86100 137760 

Plăci fibrolemnoase lei/mc 64231 74700 86846 142800 

Placaj lei/mc 214126 255330 331929 948000 

Mobilier lei/mc 341541 405200 526760 1504480 

Valoarea producţiei de mobilă 
obţinută dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă 

lei/mc în 
corp. 

 
 

898792 

 
 

1066315 

 
 

1386210 

 
 

3959160 

Sursa: Strategia de restructurare a exploatării şi prelucrării lemnului şi a producţiei 
de mobilier, Ministerul Industriei şi Comerţului, 1998. 
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Din analiza datelor prezentate se pot desprinde câteva concluzii: 

 o parte din ce în ce mai mică din fondul forestier va fi alocată exploatării 
şi prelucrării în scopuri industriale; 

 majoritatea arborilor care pot fi exploataţi în următorii ani sunt concentraţi 
în zone forestiere unde accesul este foarte dificil; 

 costurile de producţie diferă considerabil de la un ocol silvic la altul; 

 multe păduri care fac parte din categoriile funcţionale de maximă intensi-
tate sunt excluse de la tăiere; 

 industria de mobilă valorifică cel mai bine masa lemnoasă (de 37,5 ori 
raportat la valoarea lemnului pe picior şi de 4,8 ori raportat la valoarea 
cherestelei încorporate, la nivelul anului 1994); având în vedere că pro-
ducţia de mobilier angajează forţa de muncă în cel mai înalt grad şi în 
condiţiile sociale cele mai bune, că nu viciază mediul şi că mobila are 
desfacerea asigurată la export, înseamnă că acestui sector trebuie să i 
se subordoneze toate celelalte activităţi din această ramură; 

 producţia de semifabricate şi prefabricate din lemn trebuie limitată la 
strictul necesar industriei de mobilă, iar în cazul în care condiţiile tehnice 
determină un excedent de producţie, doar acesta trebuie valorificat la 
export; 

 pentru creşterea volumului producţiei în condiţiile unor resurse materiale 
limitate trebuie reduse consumurile specifice astfel încât, din aceeaşi 
cantitate de lemn, să se producă mai multă mobilă; 

 în condiţiile în care materialul lemnos devine insuficient se poate apela la 
înlocuitori, cum ar fi: metal, mase plastice, sticlă şi chiar material cera-
mic. 
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Introducere 

 

Protecţia şi conservarea resurselor şi a mediului natural constituie un ob-
iectiv important al acestui început de mileniu. Grija pentru păstrarea stării de 
sănătate a populaţiei, asigurarea securităţii alimentare şi îmbunătăţirea condiţii-
lor de viaţă sunt tot atâtea puncte cheie ale noii maniere de abordare a viitorului 
omenirii prin prisma resurselor. 

Întrucât societatea umană este o societate a mediului natural, dependentă 
şi tributară în totalitate acestuia, apare evident faptul că premisa existenţei 
noastre viitoare o constituie transpunerea în fapt a conceptului de dezvoltare 
economică durabilă. Acest tip sau formă de dezvoltare economică, care asigu-
ră satisfacerea cerinţelor prezente de consum fără a le compromite sau prejudi-
cia pe cele ale generaţiilor viitoare, presupune o nouă atitudine faţă de mediul 
ambiant, precum şi modificarea relaţiilor dintre om şi natură, în sensul stabilirii 
unui nou parteneriat între cele două entităţi. 

În sfera politicilor agricole, interesul pentru o dezvoltare durabilă se con-
cretizează prin luarea în considerare a efectelor agriculturii asupra mediului şi 
a contribuţiei pe care o poate avea la protecţia şi conservarea mediului natural. 
Cheia durabilităţii agricole este calitatea solului. Incluzând şi atributele ce de-
curg din relaţiile solului cu securitatea şi calitatea alimentelor, cu sănătatea 
umană şi animală, calitatea solului este şi mai puternic legată de calitatea me-
diului înconjurător, 

Toate acestea fac ca, pretutindeni în lume, dar mai ales în ţările dezvoltate, 
agricultura şi mediul înconjurător să se bucure de un sistem preferenţial de 
ocrotire din partea societăţii, stimulându-se metodele de producţie agricolă com-
patibile cu protecţia mediului, a solului şi a spaţiilor naturale, metode specifice agri-
culturii ecologice, biologice sau organice. 

Agricultura ecologică promovează, prin urmare, obţinerea unor produse 
sănătoase, menţinerea fertilităţii solurilor, optimizarea calităţii producţiei, dar nu 
anulează modernizarea. Fiind un criteriu de minimizare a gradului de poluare a 
mediului, aceasta stimulează utilizarea integrală a resurselor regenerabile, dar 
şi folosirea raţională a unor inputuri de provenienţă industrială (utilaje moderne, 
seminţe selecţionate, substanţe fitosanitare în cantităţi limitate etc.) 

In Uniunea Europeană protecţia mediului este o politică distinctă, iar ges-
tiunea resurselor naturale, diminuarea poluării, valorizarea patrimoniului natu-
ral, dezvoltarea agriculturii ecologice, protecţia peisajelor sunt considerate 
priorităţi în perspectiva dezvoltării durabile, pentru care, după 1992, an al reformei 
PAC, există o obligativitate stabilită la nivel comunitar. 
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În perspectivă, dimensiunea ecologică a politicii agricole comune se va ac-
centua, agricultorul va fi privit, tot mai mult, în două ipostaze: de producător şi de 
agent activ în protecţia mediului natural şi conservarea peisajelor, iar "calitatea 
ecologică" a produselor agroalimentare va fi cel mai eficient instrument de politică 
agricolă aplicat la nivel comunitar, măsurile de garantare şi promovare a exi-
genţelor ecologice pentru fiecare tip de produs fiind extrem de precise. 

Integrarea agriculturii româneşti în structurile UE necesită, prin urmare, o 
atentă armonizare a politicii agricole, în sensul preluării şi adaptării mecanis-
melor economice, a reglementărilor, a standardelor şi a legislaţiei comunitare 
favorabile agriculturii ecologice, datorită condiţiilor din ţara noastră, propice or-
ganizării şi dezvoltării acestui tip de agricultură. 

Pornind de la aceste considerente, a sporit nevoia de clarificări concep-
tuale, de precizări noţionale, de inventariere a regulilor şi principiilor specifice 
agriculturii ecologice, precum şi de evaluare a dimensiunii pieţei produselor 
agroalimentare ecologice la nivel mondial şi naţional. Însă, datorită "faptului că 
publicaţiile statistice sunt sărace în informaţii privind producţia şi comerţul cu 
produse agroalimentare ecologice, acest demers nu a fost deloc lipsit de difi-
cultăţi. 

Cu toate acestea, analiza efectuată relevă o orientare prioritară a multor 
ţări către susţinerea agriculturii ecologice ca alternativă viabilă la agricultura 
convenţională, intensivă, de tip industrial, iar preferinţa consumatorului pentru 
produsele agroalimentare ecologice şi potenţialul de absorbţie al pieţei aflat în 
creştere oferă oportunităţi sporite producătorilor, procesatorilor şi comercianţi-
lor de produse agroalimentare ecologice, biologice sau organice. 



 

1. Delimitări conceptuale ale unor  
termeni de specialitate 

 

Agricultura ecologică a apărut ca alternativă la agricultura convenţională, de 
tip industrial, care îşi dovedeşte pe zi ce trece limitele, precum şi neajunsurile 
în ceea ce priveşte calitatea produselor obţinute, dar şi influenţele negative 
aduse mediului înconjurător, prin folosirea unor cantităţi însemnate de substanţe 
chimice (îngrăşăminte chimice şi substanţe pentru combaterea bolilor şi dăunători-
lor). 

Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme 
agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care să asigure protejarea resurselor 
naturale şi sănătatea consumatorilor. 

Produsele agroalimentare ecologice sunt mult mai scumpe decât produsele 
agroalimentare neecologice, dar sunt foarte apreciate de consumatori, deoarece 
sunt produse de calitate, hrănitoare, sănătoase, gustoase. Ele sunt consumate, 
de preferinţă, în stare proaspătă sau cât mai puţin prelucrate. 

Producţiile ecologice obţinute sunt, după cum afirmă Jakob Hansen în "Or-
ganic farming is a small but dynamic activity in EU" (EUROSTAT, 2001), cu mult 
mai mici decât în cazul practicării unei agriculturi convenţionale, intensive, dar 
diminuarea cheltuielilor cu îngrăşămintele chimice, cu substanţele fitosanitare 
şi cu lucrările mecanice determină înregistrarea unor cheltuieli de producţie 
mai mici decât a tehnologiilor neecologice. 

De asemenea, în baza reducerii pe cât mai mult posibil a lucrărilor me-
canice» produsele ecologice pretind un volum de muncă manuală mai mare, ceea 
ce înseamnă, pentru micite exploataţii agricole familiale, mai multă forţă de 
muncă familială antrenată în efectuarea lucrărilor agricole şi mai multe şanse de a 
supravieţui şi de a face faţa concurenţei pe piaţa produselor agroalimentare. 

În producţia agroalimentară ecologică nu sunt permise Organismele Mo-
dificate Genetic (OMG) şi derivatele lor – organisme/plante de cultură cărora. 
prin intermediul unor tehnici moderne de inginerie genetică (numite biotehnologii), li 
se transferă anumite gene (cu caracterele dorite) într-un mod nenatural prin 
reproducere şi/sau recombinare. 

În producţia agroalimentară ecologică sunt permise, după regulile şi 
principiile ecologiste, numai organismele/plantele de cultură obţinute prin con-
jugare, transducţie şi hibridare. 

Conform legislaţiei româneşti termenul ecologic este similar cu termenii 
biologic, organic sau cu combinaţiile acestora organobiologic şi bioorganic (art. 1, 
alin.(3), HG nr. 917, din 13 sept. 2001). 
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Termenii de agricultură ecologică, biologică, organică sunt utilizaţi cu 
acelaşi înţeles şi în Regulamentul Consiliului CEE nr. 2092/1991, delimitând con-
ceptual sistemele de producţie care creează condiţii pentru refolosirea energiei 
pierdute în proces de producţie şi asigură realizarea unui echilibru între cele trei 
dimensiuni ale sistemului de agricultură: economică, socială şi ecologică. 

În agricultura ecologică există o serie de termeni de specialitate foarte 
strict delimitaţi In Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2000. dintre care enumerăm: 

• producere – toate acţiunile efectuate într-o fermă agricolă/unitate alimen-
tară în scopul obţinerii de produse agroalimentare ecologice; 

• preparare – toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produse-
lor agricole, inclusiv sacrificarea şi tăierea animalelor, ambalarea şi/sau 
modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie 
ecologică a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate; 

• comercializare – deţinerea sau expunerea in vederea vânzării, oferirea 
spre vânzare, vânzarea,.livrarea sau alte modalităţi de plasare pe piaţă a 
produselor agroalimentare ecologice; 

• certificare – procedura prin care organismele de inspecţie şi certificare 
acreditate furnizează o atestare scrisă din care să rezulte că produsele 
agroalimentare ecologice sau sistemul de control al acestora sunt con-
forme cu metodele folosite în agricultura ecologica 

• etichetare – menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrică sau de comerţ, ima-
ginile reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, ca-
re însoţesc produsele agroalimentare ecologice: 

• materie primă – produse de origine vegetală şi animală, în stare naturală, 
proaspătă, conservată sau produsele derivate prin prelucrarea industrială 
a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care conţin sau 
nu aditivi, utilizate în hrana animalelor; 

• operator – orice persoană fizică sau juridică, care produce, prepară, im-
portă/exportă şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice. 

http://echilib.ru/


 

2. Principiile şi regulile  
producţiei agroalimentare ecologice 

 

Agricultura ecologică se bazează pe o cunoaştere amănunţită a naturii 
locurilor, a interacţiunilor şi mecanismelor biologice, a rolului microorganisme-
lor aparţinând unei anume "grupe fiziologice", reprezentând în final imaginea 
integrării organice a plantelor cultivate cu particularităţile naturii locurilor res-
pective. 

Producţia agroalimentară ecologică urmăreşte promovarea unor tehnici 
şi tehnologii de cultivare a solului şi de creştere a animalelor, care să asigure: 

a) conservarea şi refacerea fertilităţii solului, precum şi a diversităţii biolog i-
ce a mediului înconjurător prin: 

• eliminarea tehnologiilor poluante; 

• folosirea mai puţin intensivă a terenurilor agricole; 

• cultivarea de plante leguminoase, plante pentru îngrăşăminte verzi sau 

plante cu înrădăcinare adâncă în cadrul unui asolament corespunzător; 

• Încorporarea în sol a substanţelor ecologice, sub formă de îngrăşăminte 

naturale organice, provenite de la unităţile de creştere a animalelor care 

respectă regulile şi practicile producţiei ecologice; 

• folosirea de produse derivate provenind din unităţi de producţie care 

respectă regulile şi practicile producţiei ecologice; 
b) promovarea unor tehnologii şi realizarea unor structuri de producţie care 

să permită folosirea de soiuri şi varietăţi de plante şi/sau de rase şi specii 
de animale tolerante sau rezistente la factorii de mediu, respectiv cu înal-
tă adaptabilitate la variaţiile acestora; 

c) prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor fără substan-
ţe chimice prin procedee biologice, mecanice şi fizice care constau în: 

• folosirea de specii şi varietăţi tolerante sau rezistente la boli şi dăunători; 

• aplicarea unui program de rotaţie a culturilor, eliminând monocultura; 
• protejarea entomofaunei utile prin asigurarea de garduri vii, locuri pentru 

cuibare, lansare de prădători şi arderea cu flacără a buruienilor; 
d) utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea 

acestora în mai mare măsură prin utilizarea produselor secundare 
refolosibile. 

În vederea obţinerii unor produse agroalimentare ecologice, principiile şi 
regulile producţiei ecologice adoptate de legislaţia românească, permit folosi-



 

 

 

196 

rea numai a produselor care nu lasă reziduuri persistente, dăunătoare omului, 
plantelor şi animatelor. Aceste produse sunt împărţite în următoarele categorii: 
fertilizatori şi amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimen-
tari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanţe folosite în alimentaţia 
animalelor, substanţe ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru 
curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor pentru animale şi alte produse. 

În producţia vegetală, în cadrul tehnologiilor ecologice trebuie să se folo-
sească seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metodele producţiei 
ecologice (conjugare, transducţie şi hibridare), iar operatorii trebuie să respecte 
o serie de condiţii specifice pentru: 

• obţinerea de produse vegetale neprocesate, animale şi produse animali-

ere neprocesate, cu excepţia seminţelor şi a materialului săditor; 

• obţinerea de seminţe şi material de înmulţire vegetativ, plante-mamă 

pentru seminţe şi forme parentale pentru materialul de înmulţire vegeta-

tiv; 
• obţinerea de răsaduri, care reprezintă, în sensul normelor agriculturii 

ecologice, acele plante întregi destinate plantării pentru producţia vege-
tală ecologică. 

Producţia animalieră formează o parte integrantă a unităţilor/fermelor ca-
re practică agricultura ecologică şi trebuie; 

a) să contribuie la echilibrul sistemelor de producţie agricolă, prin respecta-
rea cerinţelor nutriţionale ale culturilor şi prin îmbunătăţirea materiei or-
ganice a solului, asigurând în acest fel menţinerea interdependenţei sol-
plantă, plantă-animal şi animal-sol (producţia în afara solului nefiind con-
siderată ecologică); 

b) să asigure păstrarea fertilităţii solului şi ameliorarea acestuia pe termen 

lung, contribuind la dezvoltarea agriculturii durabile, prin utilizarea resur-
selor naturale care pot fi reînnoite (gunoi de grajd, culturi de leguminoa-
se şi culturi furajere); 

c) să respecte şi să nu depăşească numărul maxim de animale pe hectar, 
care este echivalentul a 170 kg azot/ha/an, conform regulilor producţiei 
ecologice. 

În producţia de ciuperci se pot utiliza substraturi alcătuite din următoarele 
componente: 

a) Îngrăşământ natural şi excremente de animale, obţinute de la fermele 
care aplică metode de producţie ecologică; 

b) produse de origine agricolă provenite de la unităţi/ferme care aplică me-
tode de producţie ecologică; 

c) turbă netratată chimic; 
d) lemn netratat cu produse chimice după tăiere; 

e) produse minerale, enumerate în lista "fertilizatorilor şi amelioratorilor so-

lului", apă şi sol. 
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Apicultura este o activitate importantă care, prin acţiunea de polenizare a albi-
nelor, contribuie la protecţia mediului şi la creşterea producţiei agroforestiere, 
iar calificarea produselor apicole ca fiind obţinute după metodele de producţie 
ecologică este strâns legată de: originea albinelor, caracteristicile şi amplasa-
rea stupilor, alimentaţia albinelor, prevenirea bolilor şi tratamentele aplicate 
stupilor. practicile de management apicol, precum şi de calitatea mediului. 



 

3. Conversia producţiei convenţionale  
la producţia ecologică 

 

Conversia producţiei convenţionale la producţia ecologică are în vedere rea-
lizarea unui agroecosistem viabil şi durabil şi se face în concordanţă cu stan-
dardele ecologice naţionale şi internaţionale într-o anumită perioadă, care poate fi 
conform Art. 5, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2000 de: 

• 2 ani pentru culturile de câmp anuale.; 
• 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii; 
• 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere; 

• 12 luni pentru vite pentru carne; 
• 6 luni pentru rumegătoare mici şi porci; 
• 12 săptămâni în cazul animalelor pentru producţia de lapte; 
• 10 săptămâni pentru păsări (producţie de ouă sau carne) cumpărate la 

vârsta de 3 zile; 
• 12 luni pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine conven-

ţionale. 

Conversia producţiei convenţionale la producţia ecologică este autorizată 
de către organismele de inspecţie şi certificare, care por reduce sau prelungi 
durata perioadei de conversie, în cazuri speciale şi în condiţiile respectării ur-
mătoarelor cerinţe: 

a) parcelele erau deja convertite sau în curs de conversie; 

b) reziduurile de ia produsele pentru protecţia plantelor sunt prezente în 

cantităţi nesemnificative în sol şi în plante (în cazul plantelor perene); 
c) recolta obţinută, care a fost supusă unui tratament cu produse chimice, nu 

se comercializează cu specificarea "produs ecologic". 

Perioada de conversie se reduce la minimum 6 luni, în cazurile în care par-
celele supuse conversiei au fost tratate cu un produs care figurează pe lista de "fer-
tilizatori şi amelioratori ai solului" cuprinzând produsele permise în agricultura 
ecologică şi în cazurile în care parcelele respective au fost tratate cu un produs 
care nu figurează pe lista de "fertilizatori şi amelioratori ai solului", dar care a 
fost folosit în cadrul unor acţiuni de combatere a unei maladii sau a unui dău-
nător, la iniţiativa direcţiilor judeţene fitosanitare. 

De asemenea, perioada de conversie se reduce la un an pentru păşuni, tra-
seele exterioare şi suprafeţele de exerciţii în aer liber utilizate de speciile de 
animale şi se reduce la 24 de luni când există conversia simultană, totală a uni-
tăţii de producţie, incluzând animalele, păşunile şi/sau orice teren utilizat pentru 
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furajarea animalelor, furajele provenind, în principal, din aceeaşi unitate de pro-
ducţie. 

Conversia producţiei convenţionale la producţia ecologică este, prin ur-
mare, un proces complex, care se referă însă nu numai la schimbarea interre-
laţiilor dintre organismele vii şi mediul înconjurător, respectiv la ansamblul 
factorilor naturali şi ai celor creaţi de om. aflaţi în interdependenţă, ci şi la 
schimbările care afectează întreaga dezvoltare umană. 

Marile probleme cu care se confruntă omenirea în prezent, precum de-
gradarea mediului natural şi efectul poluant al exploatării şi folosirii resurselor, 
impun tot mai mult depăşirea conţinutului tradiţional biologic al ecologiei şi ac-
centuarea rolului ei de ştiinţă a gospodăririi planetei, de menţinere a condiţiilor 
favorabile dezvoltării vieţii. 

 



 

4. Produsele agroalimentare ecologice  
pe plan mondial 

 

Informaţiile referitoare la producţia şi comerţul internaţional cu produse 
agroalimentare ecologice sunt foarte puţine. Cu toate acestea, în limita datelor 
disponibile, Centrul de Comerţ Internaţional UNCTAD/OMC de la Geneva 
apreciază (în "Forum du Commerce International, nr. 3/1998") că piaţa interna-
ţională a produselor agroalimentare ecologice înregistrează o tendinţă accen-
tuat pozitivă. 

Producţia de alimente şi băuturi, obţinută conform principiilor agriculturii 

ecologice, este realizată, în cantităţi comerciale. În cea. 27 de ţări în curs de 
dezvoltare din Africa; 18 ţări din zona Asia-Pacific, din care 13 ţări în curs de 
dezvoltare; circa 25 de ţări în curs de dezvoltare din America Centrală şi de 
Sud; cele 15 state membre ale Uniunii Europene; 7 ţări în tranziţie din Europa 
Centrală şi de Est; SUA; Canada; Australia; Japonia. 

În ţările în curs de dezvoltare producţia şi oferta de produse ecologice 
este orientată, în principal, spre fructe şi legume proaspete, plante aromatice 
şi condimente, ceai, cafea şi cacao, plante oleaginoase, zahăr şi orez. 

În ţările dezvoltate şi în tranziţie producţia şi oferta de produse ecologice 
este orientată, în principal spre carne şi produse din carne, lapte şi produse 
lactate, băuturi alcoolizate şi alte produse alimentare ecologice prelucrate in-
dustrial, dar cu respectarea principiilor ecologice. 

Consumul de produse agroalimentare ecologice este localizat în câteva 
din ţările Uniunii Europene (Germania, Franţa, Anglia, Olanda, Danemarca), în 
Elveţia, în Statele Unite ale Americii şi în Japonia. 

Integrarea protecţiei mediului în ansamblul activităţilor socioeconomice, 
creşterea performanţelor economice şi ecologice, precum şi schimbarea mo-
delelor de producţie şi de consum neviabile sunt susţinute pe plan mondial 
printr-o serie de instrumente juridice, instituţionale şi financiare. 

În acest context, piaţa mondială a produselor agroalimentare ecologice 
va prezenta, conform studiului amintit mai sus, un potenţial de absorbţie în 
creştere, producătorii-exportatorii având oportunităţi sporite de a-şi vinde pro-

dusele, cu condiţia respectării exigenţelor calitative deosebite impuse acestor 
produse, calităţi atestate printr-un sistem de certificare extrem de riguros. 

 



 

5. Piaţa produselor agroalimentare ecologice  
în Uniunea Europeană 

 

În ceea ce priveşte abordarea dezvoltării durabile în Uniunea Europea-
nă, utilizarea raţională a resurselor naturale este unul dintre cele mai importan-
te obiective ale politicii sale economice, iar cadrul optim de funcţionare a 
sectorului agroalimentar este dat de-crearea condiţiilor de autoreglare a com-
ponentelor sale prin utilizarea eficientă a resurselor şi protecţia mediului. 

Dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar în UE este concepută ca 
având un caracter sistemic (Zahiu L. şi Dachin A., 2001), ceea ce înseamnă că 
agricultura, cât şi prelucrarea, comercializarea şi celelalte activităţi conexe ur-
măresc utilizarea eficientă a resurselor, conservarea şi economisirea lor pentru 
generaţiile viitoare. 

Agricultura ecologică nu anulează modernizarea, după cum se subliniază 
în Regulamentul Consiliului CEE nr. 2092/1991, ci este un criteriu de evaluare 
a tehnologiilor agricole, de minimizare a gradului de poluare a mediului şi de 
estimare a viabilităţii sistemului agricol pe termen lung. 

Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a agriculturii, în UE, are loc reori-
enta-rea totală către aplicarea metodelor ecologice de producţie. Potrivit date-
lor furnizate de studiile de specialitate se estimează o reducere cu 10-30% a 
venitului mediu în agricultura ecologică faţă de cea convenţională, deoarece în 
sistemele de agricultură ecologică se obţin randamente medii mai scăzute, din 
cauza extensificării producţiei. 

Dar, prin politicile agricole şi de dezvoltare rurală promovate în ţările 
membre UE se asigură acoperirea pierderilor de venituri printr-un sistem de 
compensaţii. Totodată, preţurile produselor ecologice sunt mai mari decât a 
celor neecologice. 

De asemenea, se acordă o importanţă crescândă nu numai susţinerii 
extensificării producţiei şi agriculturii ecologice, ci şi ameliorării condiţiilor de 
transformare şi comercializare a produselor agricole şi silvice ecologice, cele 
mai multe programe regionale ale UE urmărind crearea de locuri de muncă în 
zonele rurale, atribuind în acest sens fonduri pentru investiţii, pentru moderni-
zarea transformării şi comercializării produselor agroalimentare ecologice. 

Din punct de vedere al ofertei piaţa produselor agroalimentare ecologice 
se concentra în Uniunea Europeană, în 1998, în Austria, Finlanda, Suedia, 
Danemarca, Germania, Italia, Spania şi Grecia. 

În această lucrare, analiza ofertei de produse agroalimentare ecologice 
se referă, în principal, la suprafeţele agricole ecologice, la numărul de ferme 
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ecologice şi la structura producţiei ecologice, deoarece datele statistice dispo-
nibile fac referire foarte-puţin la volumul producţiei ecologice realizate şi co-
mercializate, neexistând încă pentru fermele ecologice o obligaţie oficială de a 
declara astfel de informaţii. 

Potrivit datelor publicate de Hansen Jakob în Organic farming is a smail 
but dynamic activity in EU (2001), suprafaţa destinată agriculturii ecologice era 
în UE, în anul 1998 de 2,3 mii. ha, reprezentând aproximativ 2% din suprafaţa 
agricolă totală, iar numărul fermelor care aplicau principiile agriculturii ecolog i-
ce sau care se aflau în conversie la agricultura ecologică era de 99.404, ceea 
ce însemna doar 1,4% din întregul număr de ferme agricole (figura nr. 1). 

 

Figura nr. 1 Ponderea suprafeţei agricole ecologice  
şi a numărului de exploataţii ecologice in UE, în 1998 

 

 

Sursa: Jakob Hansen – "Organic farming is a small buf dynamic activity in EU" 
EUROSTAT, 2001. 
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Odată cu lărgirea UE, în 1995, a crescut numărul statelor membre cu 
orientare spre agricultura ecologică. Astfel, în 1998, cea mai mare suprafaţă 
destinată producţiei ecologice era înregistrată în studiul lui Jakob Hansen. În 
Austria, reprezentând 8,4% din întreaga sa suprafaţă agricolă utilă, iar ponde-
rea fermelor care aplicau principiile ecologiste era de aproape 10 procente. 

Urmează Finlanda şi Suedia, ţări intrate în UE tot în 1995, cu 5,4% şi 
respectiv 4,1% din suprafaţa agricolă utilă destinată agriculturii ecologice şi cu 
5-,5% şi 3,5% ferme ecologice (figura nr. 1). 

În statele membre UE cu statut mai vechi, orientarea spre agricultura 
ecologica a început după 1993, datorită reformei PAC din 1992. Ca urmare a 
reglementărilor comunitare de extensificare a producţiei şi de ecologizare a 
agriculturii a crescut suprafaţa şi numărul de ferme ecologice în Italia, Dane-
marca şi Germania, valorile existente în 1998 regăsindu-se în anexa nr. 1. 

În ceea ce priveşte ponderea în suprafaţa totală destinată agriculturii 
ecologice, a Uniunii Europene (figura nr. 2), remarcăm faptul că Italia deţine 
26%, Germania 18%, Austria 13%. Spania 12% iar Franţa 9%. 

 

Figura nr. 2. Ponderea suprafeţei agricole ecologice a fiecărui stat 
membru în totalul suprafeţei agricole ecologice din UE, in 1998 

 

 
Sursa. Jakob Hansen – "Organic farming is a small but dynamic activity in EU" EUROSTAT. 

2001. 
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Ponderea cea mai mare în numărul total al fermelor ecologice din UE (figura 

nr. 3) o deţin Italia cu 39% şi Austria cu 20%. fiind urmate de Germania cu 9%. 

Spania cu 7%. Franţa cu 6%. şi Grecia cu 4%. 

Ca importanţă a locului şi rolului pe care îl are agricultura ecologică în UE 

remarcăm faptul că patru state (Italia, Germania. Austria şi Spania) totalizează 

69% din suprafaţa totală consacrată farmingului ecologic şi 75% din numărul total 

al acestui tip de ferme înregistrate în 1998, în studiul lui Jakob Hansen. 

De altfel. În scopul evaluării impactului proiectului "Mac Sharry" adoptat în 

1992. care propunea o reformă fundamentală a Politicii Agricole Comune (PAC) şi 

a stabilirii unor noi măsuri de stimulare a metodelor de producţie compatibile cu 

protecţia mediului, a solului şi a spaţiilor naturale. Începând din 1993 Comisia Eu-

ropeană a susţinut financiar numeroase proiecte de cercetare orientate spre colec-

tarea de informaţii detaliate despre agricultura ecologică. 

Potrivit datelor furnizate de studiile lui Lampkin şi a colaboratorilor săi, în 
1998, în UE. fermele ecologice aveau o suprafaţă medie 22,8 ha, cu mult mai 
mare decât suprafaţa medie de 18,4 ha a fermelor neecologice, cu variaţii 
semnificative de la o ţară la alta (figura nr. 4). 

Figura nr. 3 Ponderea exploataţiilor ecologice a fiecărui stat membru în 
totalul numărului de exploataţii ecologice din UE, in 1998 
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Figura nr. 4. Suprafaţa medie a fermelor ecologice comparativ cu cea a fer-

melor neecologice în UE, in 1998 

 

Sursa: Jakob Hansen – "Organic farming is a small but dynamic activity in EU" 
EUROSTAT. 2001. 

Astfel, în Portugalia suprafaţa medie a fermelor ecologice este de cinci ori 

mai mare decât cea a fermelor neecologice, în Irlanda de trei ori mai mare, iar în 

Italia de două ori mai mare. Excepţie face Marea Britanie unde suprafaţa medie a 

fermelor ecologice este mai mică decât cea a fermelor neecologice, dar cu mult 

mai mare decât media suprafeţei ecologice la nivel de UE. 

De altfel. În majoritatea ţărilor membre UE. cu excepţia Greciei. Italiei şi 

Austriei, suprafaţa medie a fermelor ecologice are valori mai mari decât media UE 

şi este mai mare decât suprafaţa medie a fermelor neecologice, iar acolo unde 

sectorul agriculturii ecologice are o vechime mai mare {Austria, Finlanda, Dane-

marca, Suedia) diferenţele între suprafaţa medie a fermelor ecologice şi a celor 

neecologice este mult mai mică (anexa nr. 1). 

Studiul lui Lampkin şi colab. asupra structurii producţiei agricole ecologice 

relevă faptul că în 1998 existau trei mari categorii de culturi ecologice: culturi în 

teren arabil (cereale şi plante furajere): horticultura (măslini şi vii); pajişti şi păşuni. 

Ponderea acestora era diferită de la un stat membru UE la altul (anexa nr. 2). 

Informaţiile privind creşterea animalelor in regim ecologic sunt mult mai pu-

ţine decât cele privind sectorul vegetal, în principal pentru că reglementările comu-

nitare au fost direcţionate spre producţia vegetală ecologică. 
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În Uniunea Europeană, din punct de vedere al consumului, piaţa produse-

lor agroalimentare ecologice se concentra în anul 1998, în principal, în câteva sta-

te (Germania, Franţa. Anglia, Olanda. Danemarca), astfel de produse fiind însă 

apreciate de majoritatea consumatorilor comunitari. 

Piaţa germană a produselor "bio" este considerată ca fiind deosebit de 

concurenţială, din punctul de vedere al reţelelor de comercializare, al nivelului cali-

tativ, al nivelului preţurilor şi al metodelor publicitare, Germania reprezentând cea 

mai mare piaţă europeană pentru astfel de produse şi a doua piaţă din lume. după 

SUA, consumul acestor produse situându-se. conform estimărilor Centrului de 

Comerţ Internaţional UNCTAD/OMC de la Geneva, pe o curbă accentuat crescă-

toare în următorii ani. 

Pe piaţa franceză, consumul de produse "bio" a înregistrat, în ultimii ani, un 

ritm mediu anual de creştere de circa 20%. reprezentând în continuare un debu-

şeu important pentru exportatorii specializaţi, deşi s-au luat măsuri de încurajare a 

agriculturii ecologice. 

Piaţa britanică a produselor "bio" şi-a dublat dimensiunile în ultimii doi ani, 

gradul de acoperire a cererii de fructe şi legume proaspete, cereale, carne şi pro-

duse lactate din import, fiind în medie de 60-70%, cu perspective de dezvoltare 

extrem de favorabile. 

Nivelul consumului de produse "bio" pe piaţa olandeză este mai redus 

comparativ cu Germania, Franţa sau Anglia, deşi Olanda este unul dintre principa-

lii importatori europeni de astfel de produse pe care le prelucrează în unităţile in-

dustriale proprii, reexportându-le apoi în celelalte ţări europene. 

Danemarca reprezintă o piaţă cu un înalt standard calitativ pentru produsele 

agroalimentare ecologice, ritmul mediu anual de creştere a vânzărilor de produse 

ecologice situându-se în ultimii ani la un nivel înalt, de 30-40%. statul danez încu-

rajând producţia locală şi consumul de astfel de produse. 

Spania şi Italia sunt importanţi producători de cereale, legume şi măsline, 

dar şi consumatori de produse agroalimentare ecologice. 

În perspectivă, dimensiunea ecologică a Politicii Agricole Comune se va ac-

centua, iar această tendinţă trebuie să stea în atenţia noilor state care vor adera la 

UE, fiind obligate să îşi restrângă sfera agresiunilor ecologice. 

 



 

6. Produsele agroalimentare ecologice  
în România 

 

România dispune de condiţii pentru dezvoltarea agriculturii ecologice da-
torită solurilor sale fertile şi productive întinse pe o mare suprafaţă de teren 
arabil, a chimizării şi tehnologizării care nu au atins nivelurile din ţările UE, a 
parcelelor mici care se pretează foarte bine la aplicarea practicilor agriculturii eco-
logice, precum şi a deschiderii agricultorului român către nou. 

Protecţia mediului şi asigurarea securităţii alimentare reprezintă compo-
nente prioritare ale strategiei şi politicilor Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor (MAAP). În vederea alinierii la politica comunitară viitoare, orientată 
către promovarea unei agriculturi durabile, în cadrul Programului naţional de re-
dresare şi dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare şi pădurilor, pentru peri-
oada 2001-2002 s-a elaborat Programul de măsuri şi acţiuni privind dezvol-
tarea agriculturii ecologice. 

Din punct de vedere legislativ, cadrul organizatoric şi tehnic în care se 
produc, prepară, importă/exportă şi/sau se comercializează produse agroali-
mentare ecologice este reglementat în principal de: 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroa-
limentare ecologice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.172, din 21 
aprilie 2000), aprobată prin Legea nr. 38/2001 – lege cadru pentru agricul-

tura ecologică, armonizată cu Reglementările Uniunii Europene {Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 122, din 12 martie 2001); 

• Hotărârea de Guvern nr. 677/2001 privind înfiinţarea Institutului de Bio-
resurse Alimentare ca organism de acreditare a organismelor de inspec-
ţie şi certificare şi pentru efectuarea de teste de calitate şi cercetări în 
domeniul agriculturii ecologice; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile 
agricole prin care exploataţiile agricole familiale pot fi stimulate pentru 

practicarea agriculturii ecologice; 

• Hotărârea de Guvern nr. 917, din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2000, privind produsele agroalimentare ecologice (Mo-
nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640, din 12 octombrie 2001). 

La stabilirea regulilor şi principiilor de producţie agroalimentară ecologică 

prevăzute în legislaţia românească s-au avut în vedere: 

• Reglementarea Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 şi 

amendamentele la aceasta; 
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• Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. 1804/99 din 19 iulie 1999; 

• Reglementările Federaţiei Internaţionale a Mişcărilor pentru Agricultură Or-

ganică (IFOAM), etc. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgen-
ţă a Guvernului nr. 34/2000, privind produsele agroalimentare ecologice stabi-
lesc: 

• regulile detaliate privind principiile producţiei ecologice pentru: plante şi 
produse (vegetale) din plante: animale şi produse animaliere obţinute de 
la următoarele specii: bovine, bubaline, porcine, ovine, caprine, cabaline 
şi păsări; apicultură şi produse apicole; 

• metodele de producţie ecologică folosite: 

• lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică; 

• lista produselor utilizate pentru combaterea bolilor sau igienizarea, dezin-

fectarea şi dezinsectizarea adăposturilor, utilajelor şi a instalaţiilor pentru 
creşterea animalelor, precum şi pentru fertilizarea sau ameliorarea solu-
lui: 

• lista mineralelor şi a oligoelementelor (similare cu produsele naturale) 
utilizate în alimentaţia animalelor ca surse suplimentare de preparare a 
furajelor; 

• numărul maxim de animale pe hectar şi suprafeţele minime ale adăpos-

turilor în interior, în exterior şi alte caracteristici ale acestora pentru difer i-
te specii de animale şi tipuri de producţie. 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor (MAAP) este abilitat: 

• să adopte reglementări armonizate cu normele şi standardele ecologice 
comunitare; 

• să stabilească prin ordin al ministrului condiţiile şi data până la care ope-

ratorii pot utiliza seminţe, material săditor şi răsaduri care nu au fost obţi-
nute după metode ecologice; 

• ca prin ordin al ministrului, la propunerea ANPE, să poată include noi 
produse în lista cuprinzând produsele permise a fi utilizate în agricultura 
ecologică şi să poată stabili condiţii suplimentare pentru utilizarea aces-
tora; 

• ca prin ordin al ministrului, la propunerea ANPE. să poată modifica lista 

cuprinzând ingredientele şi metodele de prelucrare care pot fi utilizate la 
prepararea alimentelor ecologice şi să poată stabili condiţii suplimentare 
de utilizare a acestora. 

• Autoritatea Naţională a Produselor Ecologice (ANPE) a fost înfiinţată 
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 34/2000, ca serviciu de specialitate în cadrul MAAP şi asigură 
respectarea prevederilor legale specifice, precum şi controlul privind me-
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todele de producţie ecologică a produselor agroalimentare ecologice, 
având totodată următoarele atribuţii: 

1. elaborează Programul naţional privind agricultura ecologică; 

2. iniţiază, prin minister, proiecte de acte normative privind agricultura 

ecologică; 

3. emite şi revizuieşte periodic caietele de sarcini-cadru pentru produ-
sele ecologice, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii;  

4. elaborează reguli şi norme de control, de certificare şi comercializare 

a produselor agroalimentare ecologice, în concordanţă cu reglemen-
tările organismelor internaţionale în domeniu, la care România este 
parte; 

5.  înregistrează şi ţine evidenţa ia zi a operatorilor, persoane fizice şi 

juridice, care produc, prepară sau importă/exportă produse 

agroalimentare ecologice;  

6.  acreditează persoane fizice şi juridice din sectorul public sau privat 

pentru efectuarea inspecţiei şi a testelor de calitate pentru producţia 

ecologică; 

7. controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie 
şi certificare acreditate; 

8. aprobă Programul de inspecţie şi certificare propus de organismele 

acreditate; 

9. retrage acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare care nu 
respectă normele prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi reglementă-
rile adoptate în temeiul acesteia; 

10. asigură legătura cu organismele internaţionale specializate în dome-

niul agriculturii ecologice; 

11. organizează programe de formare şi pregătire a operatorilor din 
agricultura ecologică. 

Potrivit legislaţiei româneşti în vigoare etichetarea produselor ecologice 

se face cu etichete care respectă regulile specifice privind etichetarea produ-
selor agroalimentare ecologice, armonizate cu reglementările Uniunii Europe-
ne şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. 

Pe etichete se indică în mod obligatoriu: 

• numele şi adresa producătorului sau prelucrătorului; 

• denumirea produsului şi metoda de producţie ecologică utilizata; 

• numele şi marca organismului de inspecţie şi certificare; 

• condiţiile de păstrare şi termenul minim de valabilitate; 

• interzicerea depozitării în acelaşi spaţiu a produselor ecologice cu alte 

produse (neecologice). 
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De asemenea, pe etichetă poate să apară o siglă specifică produselor 
ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, emi-
să şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând că produsul respectiv 
este conform cu regulile de producţie ecologică. 

Sistemul de inspecţie şi certificare, precum şi condiţiile de acreditare 
a organismelor de inspecţie şi certificare sunt stabilite de MAAP, prin ordin al 
ministrului şi este asigurat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Orice opera-
tor de produse agroalimentare ecologice trebuie să înregistreze aceasta activ i-
tate la AN PE şi să se supună controlului unui organism de inspecţie şi 
certificare acreditat. 

Înregistrarea de către ANPE a operatorilor de produse agroalimentare 
ecologice se face pe baza unei notificări care cuprinde: numele şi adresa ope-
ratorului; amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; 
natura operaţiunilor şi a produselor; angajamentul operatorului pentru efectua-
rea operaţiunii în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare, indicând 
data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respec-
tive nu este compatibilă cu agricultura ecologică; numele organismului de inspec-
ţie şi certificare la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei 
sale. 

Pe eticheta produselor care au fost supuse sistemului de inspecţie şi cer-
tificare poate să apară şi menţiunea Agricultura ecologică Ecorom-Sistem de 
control RO, când produsele obţinute prin metodele de producţie ecologică: 

• au făcut obiectul inspecţiei pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare 

şi comercializare (pentru producţia animalieră inspecţiile fiind efectuate în 
toate stadiile: producţie, sacrificare, tăiere, până la vânzarea către consu-
mator); 

• au fost obţinute sau preparate de operatori de produse agroalimentare, care 
au fost supuşi controlului organismelor de inspecţie şi certificare acreditate; 

• sunt ambalate şi transportate în ambalaje închise. 

Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu stricteţe confi-
denţialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a reţetelor şi a operaţiunilor efec-
tuate de operatorii de produse agroalimentare ecologice. 

Pentru ca România să poată face export de produse agroalimentare ecolo-
gice cu siglă românească, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de le-
gislaţia comunitară şi să fie inclusă pe lista ţărilor terţe emisă de Comisia 
Europeană, aceste obiective fiind foarte clar delimitate în Programul de măsuri 

şi acţiuni privind dezvoltarea agriculturii ecologice. 
 



 

Concluzii 

 

Prin urmare, se poate aprecia că: agricultura durabilă va asigura amelio-
rarea pe termen lung a resurselor naturale dacă sfera agresiunilor ecologice se 
va restrânge; dimensiunea ecologică a politicii agricole se va accentua la nivel 
mondial, agricultorul fiind tot mai mult privit în două ipostaze – de producător şi de 
agent activ în protecţia şi conservarea mediului natural; piaţa produselor agroa-
limentare ecologice va prezenta, în viitor, un potenţial de absorbţie în creştere, 
producătorii-exportatorii având oportunităţi sporite de a-şi vinde produsele, cu 
condiţia respectării exigenţelor calitative deosebite impuse acestor produse ates-
tate printr-un sistem de certificare extrem de riguros; România poate deveni un 
lider al agriculturii ecologice datorită condiţiilor naturale şi a tradiţiilor locale, însă 
numai cu voinţa şi efortul celor implicaţi în organizarea acestui sistem de agricultu-
ră. Dar, va reuşi oare acest mod de agricultură să asigure securitatea alimentară 
şi să câştige bătălia mondială pentru hrană? 
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Obiectivul strategic al U.E. stabilit la summit-ul de la Lisabona (23-
24 martie 2000) este acela de "...a deveni cea mai competitivă şi 
dinamică economie a cunoaşterii din lume, capabilă de o creştere 
economică durabilă acompaniată de ameliorarea cantitativă şi cali-
tativă a ocupării forţei de muncă şi de o mai mare coeziune socia-
lă. Realizarea acestui obiectiv va permite Uniunii restabilirea 
ocupării depline." (Décision du Conseil sur les lignes directrices 
pour la politique de l'emploi dans des Etats membres en 2001). 

 

 

1. Argumente pentru o nouă abordare  
a ocupării forţei de muncă 

 

Cu mai bine de un an şi jumătate în urmă, Anna Diamantopoulou, co-
misar al Comisiei Europene însărcinat cu "ocuparea forţei de muncă şi politică 
socială”, cu prilejul lansării pachetului de măsuri (directive, recomandări etc.) în 
vederea accelerării reformelor pieţelor muncii în U.E., remarca cu deplină în-
dreptăţire următoarele: "Nici o raţiune nu justifică ca un nivel ridicat al şomaju-
lui să fie încă considerat normal într-o ţară europeană. Noi dorim ca cetăţenii 
europeni să beneficieze de un număr sporit de locuri de muncă de calitate mai 
bună. Noi ne fixăm noi obiective ambiţioase: eradicarea analfabetismului, ofer-
ta adresată tuturor de a participa la acţiuni de educaţie şi formare profesională 
pe parcursul întregii vieţi, terminând cu capcana sărăciei. Noi nu vom tolera for-
marea unei clase de «lucrători săraci» în Europa. Locuri de muncă de calitate 
pentru o forţă de muncă de calitate, acesta este obiectivul nostru" (Anna 
Diamantopoulou, 2000). 

În contextul exploatării cât mai eficace a climatului economico-social fa-
vorabil U.E., de la începutul anilor 2000, prin continuarea şi adâncirea refor-
melor pieţei muncii, comisarul european sublinia, de asemenea: "... Noi nu 
putem să ne permitem nici o relaxare/încetinire în ce priveşte reforma pieţelor 
muncii în U.E. Sunt întrunite condiţiile pentru ca noi să putem crea mai multe 
locuri de muncă, de o mai bună calitate, într-o societate cu o creştere econo-
mică ridicată şi o inflaţie slabă. Nu putem să ratăm această ocazie. În decursul 
ultimilor ani am parcurs deja un drum lung, dar, în prezent, este nevoie de un 
nou impuls pentru a pune Europa la muncă. Dacă se va aplica pachetul de 
măsuri de susţinere a ocupării, nimeni nu va mai putea spune că pieţele euro-
pene ale muncii frânează creşterea" (Anna Diamantopoulou, 2000). 

Ca atare, Consiliul European de la Lisabona a hotărât – pa baza evaluă-
rii progreselor şi limitelor observate după circa doi ani şi jumătate de aplicare a 
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Strategiei europene pentru ocupare – elaborarea unei noi strategii globale în 
favoarea ocupării forţei de muncă, reformei economice şi coeziunii sociale, ca 
parte integrantă a societăţii bazate pe cunoştinţe. Implicit, s-a angajat să cree-
ze toate condiţiile necesare ocupării depline, ridicând educaţia şi formarea 
profesională pe parcursul întregii vieţi la rangul de vector/mecanism prin-
cipal al emploiabilităţii, de axă transversală a celor patru piloni pe care este 
construită şi funcţionează SEO. În acelaşi context al unor preocupări constante 
pentru cuplarea coeziunii economice şi sociale este de reţinut un al doilea ele-
ment fundamental pentru viitorul ocupării, sub aspect cantitativ şi calitativ, şi 
anume rolul major al parteneriatului social, al partenerilor de dialog în ce 
priveşte noile dimensiuni ale relaţiilor industriale, cu accent pe modernizarea 
organizării muncii, pe promovarea educaţiei şi formării pe tot parcursul vieţii, 
creşterea ratei de ocupare, cu deosebire a celei a femeilor. Acestea au făcut 
obiectul dezbaterilor şi hotărârilor Consiliului European de la Santa Maria de 
Feira (19-20 iunie 2000). Iar toate acestea, ca şi altele, au fost aprobate de 
Summitul U.E. de la Nisa din decembrie 2000, concretizându-se în orientări de 
politică economică şi socială, în directive globale şi recomandări naţionale pen-
tru 2001, integrate însă într-o viziune prospectivă cu finalităţi în 2010/2012. 

Am abuzat poate de opiniile comisarului european în domeniu, ca şi de 
sublinierea din start a unor orientări şi accente noi în ce priveşte ocuparea for-
ţei de muncă în calitate de componentă majoră a modelului social european, a 
ceea ce specialiştii denumesc adesea "noua construcţie europeană" sau "uni-
unea economică şi socială europeană". Apreciem însă că o asemenea aborda-
re se impune din mai multe raţiuni ce ţin de mediul economic-social şi de cel 
ştiinţific internaţional şi naţional. 

Înainte de toate, este de remarcat faptul că la frontiera dintre milenii – 
evident, după o anumită perioadă de acumulări pozitive, dar şi negative – la 
nivel european, al comunităţii academice, al organismelor internaţionale şi na-
ţionale cu competenţe în domeniu, ocuparea forţei de muncă – prin amplitu-
dini, conexiuni, implicaţii dintre cele mai diverse – se impune ca o prioritate 
economică, social-culturală şi politică. Parafrazându-l pe Malraux, în mile-
niul 3, ocuparea forţei de muncă întruneşte fie valenţele unui mecanism de 
prosperitate socială şi individuală de realizare a coeziunii economice şi so-
ciale şi evitare a segmentărilor şi polarizărilor păguboase, fie pe cele ale unei 
bombe cu explozie întârziată, dar nu mai puţin distrugătoare. De altfel, în 
acest sens, este suficient să reamintim că, în Carta socială de la Osnabruck 
(noiembrie 1998), se sublinia, printre altele, că “…criza socială cu care Europa 
se confruntă nu are cauze naturale, ea a fost provocată de politica neoliberală 
promovată de majoritatea guvernelor din U.E. În anii '90, multe state au eşuat 
în încercarea de a aduce o schimbare în domeniul pieţei muncii şi de a se 
apropia de dezideratul ocupării depline. Dimpotrivă, dezvoltarea a fost împiedi-
cată, iar criza locurilor de muncă amplificată de o politică fiscală prin care se 
dorea consolidarea finanţelor publice şi de o politică monetară orientată ex-
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clusiv spre stabilitatea monedei. Ca urmare a unui şomaj permanent şi de ma-
să, sindicatele au slăbit ca forţă, s-a manifestat, astfel, o politică de redistribu-
ire de jos în sus, precum şi o politică socială care a redus din ce în ce mai 
mult garanţiile câştigate în materie de securitate socială. Numai puţine ţări 
au înregistrat succese, realizând o reducere substanţială a şomajului pe baza 
unui pachet novator de politici." (Osnabruck Social Charter, 1998, s.n.). Trata-
tul de la Amsterdam (art.128), Summit-ul de la Luxemburg (decembrie 1997) 
stabilesc o nouă strategie a ocupării, adaptată condiţiilor existente şi unor ob-
iective pe termen lung. De asemenea, prin rezoluţia Consiliului European din 
decembrie 1997, se stabilesc liniile directoare pentru ocuparea forţei de muncă 
în 1998. Este astfel lansată SEO – cunoscută şi sub numele de "Procesul Lu-
xemburg" – ca răspuns la provocările mediului economic şi social înainte men-
ţionate. 

 

Caseta nr. 1 
Trei componente integrate 
a.  continuarea dezvoltării unei politici macroeconomice coordonate, fun-

damentate (funcţional) pe o piaţă interioară performantă; 
b.  mobilizarea ansamblului politicilor comunitare în serviciul ocupării forţei 

de muncă; 

c.  coordonarea politicilor de ocupare ale statelor membre pe baza ori-
entărilor comune privind concomitent obiectivele şi mijloacele, conver-
genţa cu obiective stabilite în comun, controlabile în mod sistematic, 
periodic actualizate şi care ar trebui să fie cuprinse în planuri de acţiune 
naţionale pentru ocupare, stabilite de fiecare dintre statele membre. 

Această coordonare a politicilor statelor membre din perspectiva relansării şi 
consolidării ocupării este pusă în operă prin liniile directoare pentru ocupare 
stabilite la nivel european, compatibile cu orientările majore de politică 
economică, traduse în formule specifice, concrete, de fiecare stat membru. 
 

Sursa: Résolution du Conseil du 15 Décembre 1997. 

 

Oricum, Luxemburg 1997, prin deciziile strategice adoptate, se îns-

crie ca un moment de referinţă în materie de ocupare a forţei de muncă şi 

coordonare în celelalte tipuri de politici la nivelul U.E. şi în interiorul fiecărui 

stat membru. Rezonanţele sale sunt multiple, iar efectele, la rândul lor, mul-

tiplicatoare. Pe de o parte, acestea, prin STRATEGIA EUROPEANĂ 

PENTRU OCUPARE, constituie un răspuns pragmatic de soluţionare a 

unui încâlcit ghem de probleme economice şi sociale acumulate în timp, 

dar care acţionau ca frâne, îndepărtându-se practic de filosofia Essenului şi 

a Cărţii albe "Creştere-Competitivitate-Ocupare". Pe de altă parte, este un 

răspuns înţelept la semnalele comunităţii ştiinţifice academice, deschizând 
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totodată noi piste de cercetare care pot conduce la schimbarea unor para-

digme considerate până nu de mult imbatabile. 

În al doilea rând, dacă cu mai puţin de 10 ani în urmă, aprecierea ge-

nerală era că piaţa/pieţele muncii sunt cele mai puţin restructurate/mo-

dernizate, cele mai rigide, în prezent, urmare a aplicării la nivel european şi 

al fiecărui stat membru – în măsură şi cu instrumente diferite – a directive-

lor şi recomandărilor U.E., piaţa/pieţele muncii cunosc un amplu şi profund 

proces de restructurare, reformare, modernizare şi inovare sub aspectul 

politicilor, mecanismelor, funcţionalităţii în condiţii de integrare organică 

(subliniem acest fapt) în strategiile globale ale creşterii economice şi dez-

voltării sustenabile. Îndrăznim să avansăm ideea – care ar putea provoca 

multe reacţii adverse – că, cel puţin prin prisma evoluţiilor de până acum, 

asistăm la o nouă ierarhie a finalităţilor şi priorităţilor, asociată cu 

schimbări în ce priveşte mecanismele. Ocuparea forţei de muncă, defi-

nită la orizont 2010 ca ocupare deplină, devine, în fapt, finalitate, obiectiv 

strategic, iar ansamblul coerent al politicilor economice, fiscale, monetare, 

instrument de atingere, de realizare a acestei finalităţi în condiţii de perfor-

manţă economică şi socială. Ca atare, reforma pieţei muncii va atrage după 

sine reforme economice şi sociale. Sunt cu deosebire vizate politicile ma-

croeconomice fiscale, monetare, de credit, dobânzi etc. şi, nu în ultimă 

instanţă, cele de educaţie şi formare profesională continuă, de securitate 

socială. În acest cadru, una dintre problemele importante adresate mai ales 

comunităţii ştiinţifice va fi cea a (re)definirii ocupării, a ocupării depline în 

noile condiţii, luând în considerare cele două componente: "cererea de 

ocupare" (cu toate structurile sale) şi, respectiv, "oferta de ocupare". Şi, im-

plicit, tipurile/formele de ocupare a forţei de muncă, relaţiile dintre acestea. 

Lecţiile ocupării forţei de muncă în U.E. şi nu numai, rezultate după 

o practică de câteva decenii, sunt o bună sursă de inspiraţie. Şi se pare că 

conduc la concluzia că ocuparea forţei de muncă este din ce în ce mai 

puţin ataşată unei singure doctrine/şcoli/curent al teoriei economice. Ca 

proces cu trei dimensiuni majore intercorelate – cea economică, cea edu-

caţional-formativă şi cea socială – ocuparea forţei de muncă, indiferent 

de adjectivul pe care-l putem adăuga – deplină, optimă, de echilibru – 

poate fi atinsă doar printr-un pachet de măsuri şi mecanisme corelate şi, 

paradoxal, de sorginte doctrinară diferită. În timp şi spaţiu – aşa cum istoria 

dezvoltării economico–sociale o atestă – combinaţiile dintre acestea pot 

varia. 

În opinia noastră, concluzia cea mai importantă şi actuală, care se 

detaşează, deocamdată, din lecţiile unor ţări dezvoltate care, în timp, au 

promovat politici şi mecanisme diferite ca geneză doctrinară, este aceea 
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potrivit căreia ocuparea forţei de muncă nu este doar, iar în anumite si-

tuaţii nici măcar în primul rând, o problemă a pieţei muncii. 

 
Caseta nr. 2 

Lecţiile U.E. 

 Nu se poate asigura ocuparea deplină printr-o lege (decret, act normativ). 

 Nu se poate asigura ocuparea nici prin deficite bugetare. 

 Într-o uniune economică în care statele membre sunt interconectate (cum 
este U.E., s.n.), nu se pot promova politici economice prin care şomajul 
să fie exportat în alte state membre. 

 Nu se poate concura cu celelalte state (membre) prin dumping social, 
adică prin diminuarea standardelor sociale pentru a reduce costurile şi a 
crea locuri de muncă. 

 Nu se pot crea locuri de muncă doar în sectorul public. Una dintre prem i-
sele creşterii economice susţinute şi a competitivităţii este asigurarea 
condiţiilor pentru crearea de întreprinderi private capabile să prospere şi 
să se dezvolte. 

Este nevoie să se amelioreze funcţionarea eficientă a pieţelor muncii şi a 
celor de capital pentru adaptarea regulilor şi reglementărilor la noile tehnolo-
gii şi la schimbările organizării muncii. 

 Este necesar să crească gradul de emploiabilitate şi adaptabilitate a for-
ţei de muncă, concomitent cu acceptarea de către lucrători a acestor 
schimbări în condiţii de securitate a ocupării. 

 Nu se pot concepe şi aplica sisteme de protecţie socială având obiective 
diferite de cele ale politicilor active ale pieţei muncii; ambele trebuie să 
încurajeze căutarea activă de locuri de muncă, să-i stimuleze pe angaja-
tori să recruteze forţa de muncă. 

 Partenerii sociali nu pot fi "călăreţi liberi" în economie, ei au datoria să 
contribuie la realizarea obiectivelor ocupării nu numai prin acorduri sala-
riale responsabile, dar, totodată, prin adaptarea şi modernizarea lumii 
muncii (Daniel Folden,1998). 

 Şi, în fine, politicile economice şi sociale trebuie să fie integrate, consis-
tente (s.n.) de-a lungul timpului, să se susţină reciproc pentru a genera 
încrederea producătorului şi a consumatorului, pentru a avea impact fa-
vorabil pe termen lung asupra cererii agregate. 

 Şi, de aici, o concluzie generală: "Nu se pot crea condiţii pentru locuri de 
muncă mai multe şi mai bune în afara unor politici macroeconomice 
orientate spre stabilitate şi dezvoltare (s.n.). Pe de altă parte, politicile 
macroeconomice nu pot fi susţinute fără reformele structurale ale pieţei 
muncii. Şi ambele se cer susţinute de buna funcţionare a pieţelor de capi-
tal, de produse şi servicii" (Annie Heise, 1998; Karl-Johan Lonnroth, 
2000). 
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Adesea, din varii motive, aceasta este prea puţin percepută la adevăra-
tele sale dimensiuni şi implicaţii pe termen mediu şi lung. Ocuparea – cu di-
mensiunile sale multiple şi intercorelate, purtătoare potenţiale ale unor 
segmentări riscante – este o problemă a funcţionării tuturor pieţelor, rezul-
tat al (in)coerenţei şi (ne)coordonării tuturor politicilor, o problemă cu impact 
intra şi intergenera-ţional

1
. Ca atare, ocuparea nu poate fi "abandonată" 

doar în sarcina unui minister sau a cel mult două-trei ministere care co-
munică defectuos cu instituţiile sale specializate. Este, până la urmă, prin 
efectele sale interconectate de durată, o problemă de securitate naţională 
asemănătoare securităţii alimentare, de răspundere guvernamentală, de co-
ordonare intra şi interinstituţională, regională şi locală, de dialog, parteneriat şi 
concertare socială, o problemă de management, de acţiune, asumare a răs-
punderilor în sfera sa de competenţă, dar şi, poate nu în ultimă instanţă, de 
comportament pe piaţa muncii. 

În al treilea rând, extinderea U.E. prin integrarea – la momentul potrivit – 
a ţărilor candidate vine cu încărcătura sa de costuri şi beneficii pentru ambele 
parţi. Există numeroase probleme care se cer soluţionate în perioada de prea-
derare şi negociere. Nu sunt nici puţine şi nici uşoare. După cum – dacă avem 
în vedere unele declaraţii ale experţilor C.E. şi chiar unele iniţiative – va exista 
un tratament diferenţiat, o perioadă apreciată în limitele a 5-7 ani după integra-
rea unei ţări sau a alteia. O asemenea situaţie este generată fie de cererea 
unor ţări candidate pentru prelungirea perioadei de aplicare a unor directive 
într-un domeniu sau altul, perioadă negociată în procesul de preaderare, fie de 
măsurile de autoprotecţie ale ţărilor în prezent membre U.E. faţă de costurile 
sau riscurile pe care le implică lărgirea U.E. pentru fiecare dintre ele. Privite din 
perspectiva resurselor umane, a dezvoltării sustenabile a fiecărei economii, a 
egalităţii de oportunităţi, şanse şi tratament, se conturează deja "pericolul" apa-
riţiei unor discriminări, al "plasării cetăţenilor europeni" în diferite "ierarhii", 
ceea ce este contrar principiilor U.E. După cum nu poate fi minimalizat nici 
riscul indus de comportamentul populaţiei din ţările membre ale U.E. care 

manifestă o anumită teamă/reticenţă în faţa valului extinderii. Orice s-ar spune, 
lărgirea U.E. va conduce, cel puţin în perioada ce urmează imediat după inte-
grare, prin efectul de impact al cuprinderii unor ţări cu nivel de dezvoltare eco-
nomică mai redus, la o diminuare a PIB/capita la nivelul U.E., abstracţie făcând 
aici de încetinirea creşterii economice şi de efectul demografic. Procesul de 
distribuţie a resurselor între ţările membre va suferi modificări. Şi, în fine, o 
anumită marjă de risc rezultă şi din concurenţa, nu întotdeauna loială, dintre 
ţările candidate înseşi. Afirmaţiile noastre, care pot părea dure sau mai puţin 
adevărate, au în vedere, în contextul studiului nostru, mai ales fenomene şi 

                                                        
1
 De-a lungul a peste un deceniu de tranziþie, în lucrãrile elaborate de cercetãtorii din secto-
rul "Resurse umane" din Institutul de Economie Naþionalã, aceastã subliniere a fost dese-
ori fãcutã, bine receptatã în mediul academic, dar cu impact practic minor, dacã nu nul. 
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procese care sunt localizate pe piaţa muncii, chiar dacă determinările lor sunt 
în principal de altă natură. 

În acest perimetru al pieţei interne a muncii, ca atare, se concentrează o 
seamă de probleme care cu greu îşi vor găsi soluţii convenabile atâta vreme 
cât reforma instituţională a U.E. întârzie, iar o serie de principii economico-
sociale sunt sistematic ignorate sau ocolite. Multe dintre acestea au pondere, 
îngreunează dosarul(ele) de negociere. Ce avem în vedere? Este deja bine 
cunoscut faptul că în documentele U.E. se subliniază cu tenacitate că pe piaţa 
internă a U.E., de câţiva ani buni, şi-au făcut apariţia deficite de forţă de 
muncă. Este vorba, înainte de toate, de penurie de forţă de muncă tânără în 
profesii de mare complexitate şi înaltă competenţă sau de profesii de com-
petenţă medie din domeniul serviciilor (sănătate, industrie hotelieră, construcţii 
civile etc.) şi chiar în unele ocupaţii din industrie. În acelaşi timp, penuria se 
resimte, mai ales sezonier, în ocupaţii de calificare redusă sau chiar fără califi-
care. Este vorba totuşi de locuri de muncă faţă de ocuparea cărora forţa de 
muncă autohtonă are reticenţe. Ca urmare, migraţia definitivă a forţei de 
muncă din ţări candidate (emigraţie) sau temporară, pe baza unor acorduri 
guvernamentale şi prin intermediul unor societăţi specializate sau/şi direct prin 
Internet, are, în ciuda unor principii agreate teoretic, caracter selectiv din 
punctul de vedere al recrutării forţei de muncă. Cu toate că, pentru persoa-
nele care intră în acest circuit, beneficiile sunt evidente (formare profesională, 
dezvoltarea carierei, calitatea vieţii de muncă, recompense etc.), principiul "tra-
tament egal la muncă de valoare egală" este aplicat discriminatoriu. 

În acelaşi timp, migraţia îmbracă şi forma unei mişcări necontrolate 
dinspre ţările candidate spre cele membre ale U.E. şi chiar între ţările candida-
te. Această mişcare a forţei de muncă, ale cărei proporţii sunt greu de apreciat, 
alimentează în permanenţă piaţa paralelă a muncii în forme diversificate şi, de 
cele mai multe ori, în condiţii de muncă mult sub cele medii. Evident că efecte-
le negative se resimt atât în bugetele ţărilor "exportatoare" de forţă de muncă, 
cât şi în ceea ce priveşte protecţia socială a persoanelor respective în caz de 
accidente, boală, şomaj etc.. Evident, faţă de un asemenea fenomen, poziţia 
guvernelor, nu totdeauna congruentă cu cea a firmelor, este protecţionistă, de 
autoprotecţie prin împiedicarea intrării în ţară, prin trimiterea în ţările de orig i-

ne atunci când sunt descoperiţi. De aceste fenomene nu sunt scutite nici ţările 
candidate, mai ales că legislaţia acestora, comparativ cu cea europeană, este 
încă deficitară (cazul României). 

Un al patrulea set de argumente în favoarea reconsiderării în plan teore-
tic şi pragmatic a ocupării forţei de muncă – cu privire specială la cazul Româ-
niei – derivă din tratamentul – în opinia noastră, neadecvat, rezidual – aplicat 
ocupării forţei de muncă în procesul de tranziţie. În condiţiile unei moşteniri de-
structurante, ale coexistenţei excedentelor şi deficitelor de forţă de muncă sub 
aspect regional, sectorial şi/sau ocupaţional şi educaţional-profesional, ale 
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unor segmentări frustrante pentru categoriile de forţă de muncă capabile de a 
produce intensiv valoare adăugată, resursa umană a fost marginalizată. Ca 

atare, în ce priveşte capitalul uman, avantajul comparativ şi competitiv de la 
debutul tranziţiei s-a disipat sau a "lucrat" în favoarea altor medii economice.  

A apărut aici primul paradox sau poate primul cerc vicios: reforma, tran-
ziţia, pentru a reuşi, avea nevoie de oameni competenţi, de folosirea în ţară 
a inteligenţei, cu atât mai mult cu cât capitalul uman era factorul de producţie 

cel mai abundent. Dar formarea/dezvoltarea acestui corp de specialişti necesi-
tă fonduri care fie că erau prost alocate, fie că, în cazul resurselor externe de 
care România a beneficiat, nu erau în întregime folosite sau, cel mai rău, nu s-
a asigurat ordinea normală a priorităţilor în alocarea acestora. Ca atare, efici-
enţa a fost mult sub cea aşteptată. Liniile de comunicare dintre piaţa muncii şi 
piaţa educaţiei şi formării profesionale continue au fost, la toate nivelurile, obtu-
rate. Din acest fenomen contradictoriu rezultă şi prima lecţie a tranziţiei ro-
mâneşti în materie de ocupare: nu se pot obţine succese durabile în 
realizarea coerentă a reformei economice, în crearea unei economii de piaţă 
funcţionale şi a unei societăţi democratice prin subocupare, şomaj, 
nonperformanţă, insecuritate a veniturilor şi insecuritate socială, prin po-
larizare şi extindere a sărăciei, altfel spus, prin rupturi permanente între eco-
nomia nominală şi cea reală, între realitate şi aşteptările oamenilor. 

În al cincilea rând, este cazul să reamintim, să aducem încă o dată în 
atenţia specialiştilor aserţiunea potrivit căreia ocuparea forţei de muncă are 
caracter multidimensional. Ca atare, aceste dimensiuni se cer avute în vede-
re în mod coerent şi, după caz, pe termen scurt, mediu şi lung. Asupra unora 
dintre aceste dimensiuni – via piaţa muncii – dorim să insistăm. 

Ocuparea forţei de muncă – centrul vital al unei pieţe funcţionale a mun-
cii – are, prin excelenţă, o dimensiune economică. Este, în opinia noastră, 

caracteristica care-i determină locul şi funcţiile în calitate de variabilă şi meca-
nism de echilibru economic, de stabilizare macroeconomică. 

De partea cererii de forţă de muncă este, evident, o variabilă depen-
dentă, derivată din proporţiile, starea şi funcţionalitatea celorlalte pieţe în interac-

ţiunea lor. Proporţiile şi structurile, intensitatea (ne)ocupării sunt determinate, 
celelalte condiţii fiind considerate neschimbate, de cererea agregată de bunuri 
şi servicii. Paradoxal, dacă din raţiuni care ţin, printre multe altele, de volumul şi 
structura ocupării, de nivelul veniturilor reale ale populaţiei ocupate cererea 
agregată de bunuri şi servicii se reduce, ocuparea, la rândul ei, este în sufe-
rinţă, manifestându-se fenomene de criză atât în ce priveşte proporţiile populaţi-
ei ocupate (declin persistent), sporirea şi cronicizarea şomajului, cât şi reducerea 
puterii de cumpărare care, în cele din urmă, va influenţa negativ în continuare 
evoluţia cererii agregate de bunuri şi servicii. Cercul se închide, dar circuitul 
pe traiectoria prezentată continuă. Acelaşi impact îl are şi substituirea prin im-

porturi a unei părţi a producţiei care ar putea fi produsă în ţară în condiţii compa-
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rabile, iar în unele situaţii chiar mai bine. Chiar dacă la început importul a acope-
rit deficitul de ofertă de bunuri şi servicii, în timp, depăşind graniţele funcţionalită-
ţii normale, devine factor de blocare a ocupării în plan intern. În fapt, chiar 
dacă nu se recunoaşte, nu se importă numai bunuri şi servicii, ci se importă, 
indirect evident, şi şomaj şi alte tipuri de dezechilibre macroeconomice (deficit al 
balanţei comerciale, deficit de cont curent). 

De partea ofertei, ocuparea forţei de muncă are o dimensiune demo-

grafică şi una educaţional-formativă de importanţă majoră. Mărimea ofertei de 
forţă de muncă la un moment dat este, făcând abstracţie aici de soldul migraţi-
ei externe, inclusiv de efectul repatrierii, determinată, cu o distanţă temporală 
de 15-20 de ani, în primul rând demografic. Din acest punct de vedere, oferta 
de forţă de muncă nu mai este derivată, ci se cristalizează ca un segment prin-
cipal al pieţei muncii. În plan secund, ca moment şi mecanism de acţiune, dar 
principal ca impact, intervine piaţa educaţiei şi formării profesionale. Din 

perspectiva ocupării forţei de muncă, "intervenţia" educaţiei şi formării profesi-
onale pe parcursul întregii vieţi se concretizează în: 

 flexibilizare, prin durata educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi conti-
nue, ca şi prin rata de cuprindere, în diferite forme de pregătire, a ofertei de 
forţă de muncă, ceea ce este de natură să conducă la ajustarea, în anumite 
limite, a cererii şi ofertei de forţă de muncă; 

 concertarea cererii şi ofertei de forţă de muncă prin crearea unui sistem 
de comunicare eficient între piaţa(ele) muncii propriu-zisă şi piaţa educaţiei şi 
formării profesionale; reducerea costurilor legate de abandon şcolar şi/sau 
profesional, ale mobilităţii şi adaptabilităţii etc. Aceasta implică, concomitent 
cu studierea atentă a posibilelor evoluţii de pe piaţa muncii, întărirea funcţiei 
anticipative a educaţiei şi formării profesionale. În acelaşi timp, are o impor-
tantă funcţie de reproducţie, la cote calitative superioare, a ofertei de forţă de 
muncă, de calificări (Antonella Piochia, Marcel Boll de Bol, 1997); 

 o relaţie mai bună, convergentă, între cererea economică şi, respectiv, cea 
socială de educaţie şi formare profesională, realizată prin acţiuni sistematice 
de consiliere şi orientare profesională pe întregul parcurs al vieţii; 

 prin emigraţie (sau migraţie pe timp determinat) se realizează export de 

forţă de muncă, cel puţin prin trei canale
1
: a) export de competenţă (de 

înaltă competenţă) mai mult sau mai puţin gratuit (de regulă, gratuit) pentru 
ţările gazdă a unor însemnate contingente de forţă de muncă pentru forma-
rea cărora s-au făcut însemnate investiţii în ţările de origine şi ale căror be-
neficii, în virtutea unor drepturi, libertăţi şi responsabilităţi ale omului, sunt 
cedate altor ţări, celor de emigraţie; b) rata extrem de redusă de reîntoarce-
re în ţară a tinerilor care pleacă să studieze în străinătate; c) export de şo-

                                                        
1
 În realitate, acestea se reduc la două. Am optat însă pentru prezentarea lor separată din 
raţiuni de evidenţiere mai pregnantă a fenomenului. 
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maj, din moment ce cei care hotărăsc să plece să muncească în altă parte 
nu găsesc un loc de muncă corespunzător, convenabil, remuneratoriu în ţa-
ră. Judecăţile noastre sunt şi rămân valabile atâta vreme cât "libera circula-
ţie a forţei de muncă" acţionează ca "fata morgana", pe care, în ciuda stră-
străduinţelor, nu o poţi atinge. Şi, evident, atâta vreme cât ocuparea forţei 
de muncă, crearea de locuri de muncă durabile, de bună calitate consti-

tuie mai degrabă o declaraţie politică de intenţie (mai cu seamă în perioade 
electorale) şi mai puţin o acţiune pragmatică cu efecte vizibile, măsurabile şi 
controlabile

1
, aceasta va rămâne, prin impactul său economic şi social, una 

din zonele cele mai calamitate din România. 

Ocuparea forţei de muncă are şi o însemnată dimensiune socială. 

Aceasta, deşi prezentă în textura ocupării, se manifestă mai ales prin efectele 
sale atât în ce priveşte populaţia ocupată ca atare – sintetic, prin venitul real 
obţinut şi capacitatea acestuia de a asigura un trai decent – cât şi prin implicaţii-
le economice şi extraeconomice ale neocupării, şomajului, precarizării lo-
curilor de muncă şi a venitului de muncă, sporirea ratei de sărăcie, inclusiv de 
sărăcie extremă, şi diversificarea profilului acesteia. Chiar şi numai prin prisma 
acestor elemente, costul social al tranziţiei este foarte ridicat. Acesta devine 
mecanism destabilizator, atacă în substanţă deopotrivă coeziunea economică 
şi socială. Într-un mediu economic instabil, dominat o bună perioadă de timp de 
declin economic continuu, de reducerea puterii de cumpărare la 50%-60% com-
parativ cu 1989, lipsa de resurse economice, pe de o parte, gestionarea defec-
tuoasă a acestora în favoarea măsurilor pasive, mergând în unele perioade după 
1997 (vezi impactul plăţilor compensatorii) până la 90%-95% din bugetul pieţei 
muncii, a condus nu numai la redistribuirea sărăciei, dar, prin efectul pervers al 
politicii fiscale, aceasta s-a realizat prin preluare de la cei cu venituri mai mici în 
favoarea celor cu venituri mai mari şi/sau în favoarea celor care, prin activitatea 
lor ineficientă, slab competitivă, erau producători de pierderi care s-au acumulat 
în economie, atingând proporţii uriaşe. Ca atare, nu numai persoanele inactive 
(neocupate sau sub şi peste vârsta aptă de muncă), ci şi o bună parte a celor 
ocupaţi au devenit persoane ocupate sărace, cu statut de salariaţi, de lucră-
tori independenţi sau de lucrători familiali neremuneraţi. 

Din acest mod defectuos de gestionare a celui mai abundent şi valoros 
factor de producţie decurge al doilea paradox şi, respectiv, a doua lecţie a 
tranziţiei în materie de ocupare. Paradoxul rezidă în marginalizarea, mergând 
până la neglijare, a dimensiunii economice a ocupării şi transferarea sa în 
zona socialului. În fond, aplicarea în condiţiile tranziţiei din România a teoriei 

autoreglării/ajustării cererii şi ofertei de forţă de muncă în mod automat în func-
ţie de evoluţiile de pe celelalte pieţe se dovedeşte neadecvată, contraproducti-
vă. Mai mult, în virtutea unor precepte teoretice, îndrăznim să spunem, 
depăşite de viaţă, restructurarea nu de puţine ori a fost văzută şi realizată 

                                                        
1
 Asupra acestei probleme vom reveni în paragrafele următoare. 
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doar ca reducere a ocupării forţei de muncă. Şi, din nou paradoxal, în timp ce 
productivitatea muncii sporea – prin efectul reducerii ocupării – econo-
mia se afla într-un declin vizibil, iar relaţia dintre performanţa economică 
şi remunerarea acesteia nu funcţiona (vezi, de exemplu, nivelul salariilor din 
industria uşoară, care în anii 2000-2001 a fost una din locomotivele relansării 
exportului). Dacă acestea sunt paradoxurile, se pune întrebarea care este lec-
ţia? În opinia noastră, învăţămintele se leagă de un management corect, 
adecvat realităţilor din economie, al ocupării, folosirii şi remunerării forţei 
de muncă. Dincolo de teoriile care pot fi seducătoare privind funcţia pieţei 

muncii de alocare a resurselor de muncă, de ajustare a ocupării etc. (Cătălin 
Păuna, Bianca Păuna, 2000), cea mai de seamă lecţie – perfect integrată 
conceptului dezvoltării umane durabile, inclusiv în condiţii de globalizare – se 
concretizează nu numai în integrarea organică a ocupării în pachetul de politici 
economice şi sociale, ci şi – aceasta este, poate, cel mai important – în acţiu-
nea tuturor celorlalte politici în serviciul ocupării forţei de muncă. Altfel 

spus, este necesar ca lucrurile să fie aşezate în ordinea lor firească de priori-
tăţi, sincronizări şi finalităţi, astfel încât să fie înlăturate barierele care rezultă 
din punerea "carului înaintea boilor". 

În al şaselea rând, în condiţiile contemporane, ocuparea forţei de muncă 
sub toate aspectele sale – volum, structuri, remunerare, recompensare, dispo-
nibilizare, protecţie decentă, normală în cazul concedierilor colective, amenaja-
rea timpului de muncă, condiţii, securitate şi calitate a vieţii de muncă etc. – 
este o componentă de primă mărime a relaţiilor de comunicare, dialog, parte-
neriat şi concertare socială la diferite niveluri de organizare a acestora (Social 
Dialogue in the Candidate Countries, 2001; Franciszek Draus, 2001). În ce pri-
veşte România, remarcăm mai întâi că aceasta, la prima vedere, este o nece-
sitate înţeleasă. Sistemul relaţiilor industriale este în bună măsură legiferat 
începând din anul 1991, deşi procesul a fost inegal, iar multe dintre legile sau 
normele juridice sunt perfectibile. Unele dintre acestea sunt deja depuse la par-
lament. Cu toate acestea, apar o serie de probleme. Unele sunt legate de apli-
carea ca atare de către fiecare partener social a normelor legale, inclusiv a 
diverselor protocoale încheiate într-un moment sau altul (Constantin Ciutacu, 
Steliana Perţ, Valentina Vasile, 2001). Altele, cu o semnificaţie aparte în etapa 
de preaderare, sunt legate de faptul că dialogul şi parteneriatul social sunt 
componente ale acquis-ului comunitar, cu relevanţă de prim ordin, sub nu-
meroase aspecte, în perioada de lărgire a U.E. Din această perspectivă, se 
ridică numeroase probleme de construcţie instituţională, de informare şi con-
sultare, de funcţionalitate în condiţii de lărgire a câmpului de acţiune şi asuma-
re întocmai a responsabilităţilor fiecărui partener în aria sa de competenţă 
(Odile Quintin, 2000). În procesul de cristalizare/consolidare a sistemului de 
relaţii industriale din România, au apărut câteva puncte nodale, noduri de ten-
siuni şi presiuni în relaţiile de parteneriat social. Când facem această afirmaţie 
ne gândim la fenomene cum sunt gradul diferit de organizare şi raportul inegal 
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de forţe al partenerilor sociali cu impact asupra derulării şi rezultatelor negocie-
rilor colective. Multă vreme, sindicatelor – localizate mai ales în întreprinderi cu 
capital majoritar de stat, unele cu caracter monopolist – le-a aparţinut supre-
maţia. Dar criza ocupării, scăderea puternică a numărului salariaţilor, unele im-
perfecţiuni ale legii sindicatelor ş.a. au atenuat, inclusiv prin desindicalizare, 
puterea acestora, în condiţii în care patronatul se întăreşte (în anul 2001 a fost, 
în fine, promulgată şi legea patronatului), iar raportul de forţe tinde să se echili-
breze; gradul redus de sindicalizare din sectorul privat, cu deosebire din IMM; 
frontul problematic al negocierilor colective a fost timp îndelungat focalizat pe 
salarii (mărime, structură, indexare etc.) şi mult mai puţin, insuficient, pe condi-
ţiile şi securitatea muncii, pe ocupare performantă, pe (re)conversie şi 
(re)calificare profesională. Acestea sunt zone descoperite, iar fiecare partener 

social ar trebui să-şi asume responsabilităţile care-i revin. Este suficient să rea-
mintim, în acest sens, că statul, prin organismele sale abilitate, a fost un foarte 
slab gestionar al propriei sale proprietăţi. Mai mult, de dragul unei păci sociale 
iluzorii sau temporare, a cedat uşor la presiuni sindicale, favorizând astfel de-
rapaje economice şi inechităţi. În condiţiile de negociere colectivă menţionate 
şi ale existenţei unor imperfecţiuni legislative şi instituţionale, multe constrân-
geri au caracter destabilizator în economie şi societate. Până în anii 
2000/2001, putem vorbi, credem, nu atât de un dialog social veritabil, ci mai 
curând – cu perioade scurte de acalmie – de confruntări sociale, producătoare 
de pierderi, generatoare de neîncredere etc. Iar lecţia acestei experienţe, cu 
plusurile şi minusurile ei, este aceea de a face din relaţia de parteneriat soci-
al şi mecanismele de susţinere a acestuia instrumente viabile şi, mai ales, 
credibile de stimulare şi susţinere a ocupării forţei de muncă, de asigura-
re a securităţii muncii, de aşezare pe baze funcţionale şi echitabile a ra-
porturilor intra şi intergeneraţionale. Acesta este, în fapt, şi spiritul promovat 
la Lisabona pentru SEO şi, respectiv, în obiectivele C.E. pentru 2001. În legă-
tură cu acest din urmă aspect, Consiliul European de la Santa Maria de Feira 
(iunie 2000) "... a invitat partenerii sociali să joace un rol mai important, defi-
nind, punând în operă şi evaluând liniile directoare pentru ocupare care intră în 
sfera lor de competenţă, punând accent pe modernizarea organizării muncii, 
pe educaţie şi formare pe parcursul întregii vieţi, pe creşterea ratei de 
ocupare, în special a celei a femeilor" (s.n.). 

În fine, o ultimă problemă, ale cărei soluţii sunt greu de imaginat de pe po-
ziţia susţinerii ocupării forţei de muncă ca factor valorizator al tuturor formelor de 
capital, inclusiv a celui uman, priveşte în fapt arta de a concilia cerinţele care de-
rivă din Acordul de asociere şi Parteneriatul pentru aderare, între care preluarea, 
transpunerea şi aplicarea acquis-ului comunitar cu condiţionalităţile impuse prin 
acorduri cu Banca Mondială şi, mai ales, cu Fondul Monetar Internaţional. Şi 
aceasta, deoarece este evident că aceste instrumente/acorduri la care România 
este parte sunt construite pe baze filosofice diferite şi, ca atare, cel puţin în unele 
situaţii, priorităţile, obiectivele şi mijloacele de realizare a lor diferă.



 

2. Criza ocupării forţei de muncă – o criză durabilă cu 
impact agravant asupra costului tranziţiei 

 

În acest paragraf nu intenţionăm să facem o abordare exhaustivă a ga-
mei extrem de diversificate, controversate, teoretic şi practic, a ocupării forţei 
de muncă în procesul de tranziţie

1
. Reţinem în analiza noastră doar câteva 

probleme cheie şi, respectiv, indicatori pentru măsurarea dimensiunilor, in-

tensităţii, structurilor şi tendinţelor ocupării forţei de muncă, dintr-o dublă per-
spectivă: a funcţionării pieţei naţionale a muncii şi a valorizării factorului uman 
pentru susţinerea (!) dezvoltării; a convergenţei/asimetriei şi armonizării (!?) cu 
evoluţiile din ultimii ani din U.E., determinate de schimbări în filosofia politică, 
în doctrina economico-socială, ca şi în cuplarea adecvată a multora dintre me-
canismele de proiectare/ajustare a ocupării forţei de muncă într-un mediu eco-
nomic dinamic şi matur. Premisa de bază de la care pornim – promovată prin 
Cartea Albă a U.E. de la Copenhaga 1994 şi alte documente de referinţă ale 
U.E. – este cea a legăturii indisolubile dintre creşterea economică, investiţii 
şi ocupare a forţei de muncă (anexa nr. 1 – Principalele documente ale U.E. 

pentru Strategia europeană a ocupării). 

2.1. Nevoia de clarificări conceptuale 

În domeniul ocupării se operează cu o mulţime de concepte, noţiuni şi 
indicatori care constituie aparatul ştiinţific şi metodologic de analiză, diagnostic 
şi proiecţie în acest domeniu. În ultimul timp însă, circulă o serie de noţi-
uni/concepte noi care merită a fi mai bine descifrate, mai ales că nu totdeauna 
îşi găsesc şi cel mai fericit şi expresiv corespondent în limba română. Aceeaşi 
tendinţă de lărgire şi aprofundare se manifestă şi în plan metodologic, al pa-
chetului de indicatori care pot exprima cel mai bine procesele şi fenomenele 
din domeniul ocupării, ca şi legăturile acestora cu celelalte zone ale economiei 
şi societăţii. Asistăm concomitent la o diversificare, armonizare şi integrare, 
care ridică probabil numeroase probleme atât analiştilor din domeniul econo-
miei şi sociologiei resurselor umane, cât şi statisticienilor şi informaticienilor. 

Asupra câtorva concepte ne vom opri în continuare
2
. Unul dintre aces-

tea, cu o circulaţie tot mai largă, este cel de “employability” (emploibilité). Cel 

                                                        
1
 Problema a fost pe larg abordată în numeroase studii apărute după 1990, inclusiv în cadrul 
grupului de reflecţie al Academiei Române – Evaluarea stării economiei naţionale (ESEN 1) 
(Steliana Perţ, Gheorghe Zaman, 2000; Florin Pavelescu, Gheorghe Oprescu, Nicoleta Odae 
2001, Rapoartele naţionale ale dezvoltării umane privind România, 1997, 1998, 1999, 2000). 

2
 Cât priveşte sistemul informaţional al ocupării forţei de muncă, apreciem că acesta merită 
o cercetare specială. Este totuşi de subliniat că statistica naţională a făcut numeroase, uti-
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mai adesea, în limba română se foloseşte ca atare sau se traduce prin 
ocupaţionalitate sau ocupabilitate. În opinia mea, un corespondent ideal al 
acestui concept nu găsim, cel mai potrivit ar fi, probabil, “capacitatea de ocupa-
re, privită ambivalent de partea cererii şi, respectiv, a ofertei de forţă de mun-
că”. Dar, dincolo de “denumire”, care nu exclude şi un anumit risc de utilizare 
frecventă a termenului din limba engleză sau franceză, important este să-i 
descifrăm, pe cât posibil cât mai corect, conţinutul, luând în considerare cele 
două structuri de bază ale oricărei pieţe, inclusiv a muncii: oferta, respectiv ce-
rerea de forţă de muncă. 

Din punct de vedere al ofertei de muncă a unei persoane, grup de per-
soane etc., ocupabilitatea/potenţialitatea de ocupare se poate defini ca ansam-
blu coerent al capacităţilor de a desfăşura o activitate utilă de care 
individul/indivizii dispun (le posedă) şi pe care le oferă spre utilizare. Altfel 
spus, dispune de competenţele necesare locurilor de muncă existente sau 

în dezvoltare, este/sunt apt/apţi de a le exercita şi ocupa într-un anumit interval 
de timp, de regulă reglementat juridic. 

Astfel definită, capacitatea de ocupare este suma interconectată (rezul-
tanta) a unor componente de bază care se circumscriu conceptului de sistem 
de competenţe. Între acestea, amintim: cunoştinţele de bază şi specialitate 
asociate cu metodologia învăţării continue; calificările dobândite şi potenţiale – 
care “indică” ce poţi să faci la un moment dat şi “ce poţi deveni”, perspectivele 
în carieră; deprinderi de activitate; aptitudini şi talente; comportamente, inte-
rese şi motivaţii. În literatura de specialitate a ultimilor ani marcată de dinamica 
accelerată şi schimbătoare a lumii profesiilor, de înnoire a stocului de profesii şi 
calificări, de “abandonare” a conceptului de calificare în favoarea celui de 
competenţă (Grootings Peter, 1995; Bunk P. Gehard, 1994; Steliana Perţ, 

1997), capacitatea de ocupare definită din perspectiva ofertei de forţă de 
muncă este dependentă de cinci factori (Strategies to Combat Social Exclu-
sion, Echilibrul dintre protecţie şi oportunităţi, 2000), şi anume: 

 calificările/competenţele profesionale (teoretice, metodologice, partici-
pative); 

 contextul general, starea şi caracteristicile funcţionării pieţei muncii, inclusiv 
a relaţiilor de dialog şi parteneriat social; 

 calităţi personale; 

 mediul social (inclusiv cel familial); 

 atitudini/comportamente/motivaţii. 

 

                                                                                                                                             
le şi apreciate progrese. Dosarul statistic, inclusiv capitolul de indicatori sociali, se numă-
ră printre cele negociate cu U.E. şi închise. Au fost diversificate şi rafinate metodele de 
colectare, prelucrare şi difuzare a informaţiilor. Credem că, în prezent, preocupările spe-
cialiştilor din INS, MMSS, ANOFM, MEC şi alte organisme se cer focalizate spre armoni-
zarea cu sistemul de indicatori propuşi şi utilizaţi de U.E. în SEO şi PAN (anexele 2–12).  



 

 

235 

Este evident că, din optica ofertei de forţă de muncă, capacitatea 

de ocupare este conectată, pe de o parte, la calităţi personale (născute 

sau dobândite) şi, mai ales, la sistemele de educaţie şi formare profesio-

nală pe întreg parcursul vieţii, capabile, la rândul lor, să anticipeze nevoile 

viitoare ale pieţei muncii. Este deci o problemă de investiţie umană, de 

sistem, conţinuturi, metodologii şi resurse – inclusiv umane – ale edu-

caţiei permanente. 
În acest cadru, de pe poziţiile integrării în U.E. şi ale preluării acquis-ului 

comunitar, este de notat că, potrivit concluziilor Summit-ului de la Lisabona, 
educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi îmbracă caracteristicile unui 
mecanism orizontal/transversal de susţinere a fiecăruia dintre cei patru pi-
loni ai SEO, cu deosebire în ce priveşte pilonul “capacitate de inserţie profesi-

onală” şi cel al “capacităţii de adaptare” (directivele 4–6). În concepţia C.E., 
educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi cuprinde “…orice activitate de 
învăţare utilă, formală sau informală, cu caracter permanent, care vizează 
ameliorarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor” (Décision du Conseil 
sur les lignes directrices pour la politique de l’emploi des Etats membres en 
2001). 

Din optica cererii de forţă de muncă (de competenţe, de calificări) sau 
a ofertei de locuri de muncă, capacitatea de ocupare ar putea fi definită ca dis-
ponibilitate a agenţilor/operatorilor economici şi/sau sociali, publici şi privaţi de 
a investi, a crea şi a oferi locuri de muncă atractive. Aceasta implică coordona-
re pe mai multe planuri: 

 relaţia (flexibilă, mobilă) dintre exigenţele postului de muncă şi nivelurile de 
competenţă a celui ce-şi oferă capacitatea sa de muncă, de natură să satis-
facă interesele economice şi sociale ale ambilor parteneri (angajator şi an-
gajat); 

 condiţii de muncă, inclusiv amenajare a orarelor de lucru şi securitate a 
muncii cât mai bună, ceea ce implică preocupări, investiţii, structuri instituţi-
onale de monitorizare şi evaluare; 

 pachet de recompense – salarial şi nesalarial, în bani sau natură – bazat pe 
un set de principii fundamentale; legături între remunerarea directă şi perfor-
manţă, perspective de promovare în carieră; solidaritate şi echitate în remu-
nerare prin echilibrarea (optimizarea) raportului dintre componentele 
salariale şi cele nesalariale ale pachetului de recompense; 

 participare la decizie, participare financiară la distribuirea rezultatelor care 
întăresc ataşamentul faţă de prestigiul şi poziţia firmei pe piaţă; 

 promovarea şi susţinerea unor mecanisme de reacţie la nevoi sociale ale 
forţei de muncă (timp liber, vacanţe, educaţie etc.). 

Evident, aceste exigenţe – care în principal ţin de ştiinţa, arta şi tehnicile 
managementului performant al resurselor umane – implică ameliorări ale rela-
ţiilor de dialog şi parteneriat social. Potrivit actualelor orientări legate de no-
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ua construcţie europeană, rolul partenerilor sociali sporeşte, iar funcţiile 
acestora se diversifică. Şi este pe deplin justificat, din moment ce, la nivel U.E., 
chiar şi sau poate mai ales în condiţiile lărgirii acesteia, coeziunea economică 
şi coeziunea socială via ocupare performantă a forţei de muncă, la nivel 
comunitar şi al fiecărei ţări membre, devin cuvinte de ordine, obiective ex-
prese ale SEO, subliniate la Summit-ul de la Lisabona şi mai ales la Santa Ma-
ria de Feira şi, respectiv, Nisa. 

În fine, tot din optica cererii de forţă de muncă îşi face tot mai mult loc 
sintagma ―locuri de muncă de calitate mai bună‖. Fără a încerca o definire a 
acesteia, apreciem că o asemenea expresie este un răspuns calificat la feno-
menele şi tendinţele din ultimele două decenii de precarizare, prin variate for-
mule ridicate adesea la rangul de manifestări ale unor noi modele de ocupare, 
a utilizării forţei de muncă. Ocuparea, prin definiţie, este un proces econo-
mic şi social benefic. Dacă aceste beneficii nu există sau dacă se distribuie 
disproporţionat prin mecanisme legale, dar şi ilegale (evaziune, corupţie, furt 
etc.) în favoarea unora, suferă întreaga economie. Securitatea economică, a 
individului şi familiei sale sunt puse sub semnul întrebării, în dilemă, iar securi-
tatea socială se subţiază în timp ce numărul solicitanţilor de protecţie socială 
sporeşte, iar masa celor care contribuie la crearea resurselor necesare se con-
tractă. Dacă ieşirea din acest impas este realizată mai ales prin mecanisme 
ale politicii fiscale, respectiv prin utilizarea prevalentă a instrumentelor celor 
mai facile şi sigure de formare a veniturilor bugetului (asociate uneori cu artificii 
juridice), criza se adânceşte şi diversifică. În cazul în care reformele întârzie 
sau, şi mai grav, nu sunt adecvate realităţilor în care se aplică, se îndepărtează 
de realităţi, criza se accentuează. Afectează nu numai generaţiile prezente şi 
relaţiile dintre ele, ci şi generaţiile viitoare. Pe termen mediu şi lung, este ataca-
tă – prin calitatea nesatisfăcătoare, sub aspect biofiziologic şi educaţional–
formativ, a ofertei de forţă de muncă, prin performanţă şi slabă competitivitate 
– capacitatea de ocupare. Aşa cum spuneam, cu câţiva ani în urmă, flexibilita-
tea pieţei muncii, pe care s-a bătut multă monedă şi s-a consumat multă cer-
neală, nu este un răspuns universal la constrângerile şi limitele sociale şi 
instituţionale ale pieţei muncii (Steliana Perţ, 1994). Indiferent de formele sale, 
flexibilitatea ocupării trebuie să răspundă exigenţelor legate de o anume masă 
critică şi, respectiv, un prag critic sub nivelul căruia orice discuţie devine sco-
lastică, neperformantă, demotivantă. 

Concluzia care se impune, chiar şi numai din aceste extrem de sumare 
consideraţii, este aceea că singura orientare profitabilă este asigurarea de lo-
curi de muncă care satisfac concomitent exigenţe economice, educaţional–
sociale, tehnice şi organizatorice, care, prin efectele pe care le generează, în-
treţin motivaţia pentru muncă şi performanţă, pentru dezvoltare continuă şi, 
evident, îngustează până la eliminare efectele negative ale vechilor sisteme de 
organizare, analiză şi proiectare a locurilor de muncă. 

Numai în acest mod ocuparea forţei de muncă, în condiţiile zilei de azi, 
capătă atributul de ocupare durabilă. Aceasta nu se confundă însă, iar dina-
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mica vieţii economice şi sociale nu o mai permite, cu stabilitatea locului de 
muncă, înţeleasă ca o ocupare a unui loc de muncă pe parcursul întregii vieţi 
active. Ocuparea durabilă sau durabilitatea ocupării nu exclud, ci, dimpo-
trivă, implică flexibilitate funcţională (profesională), flexibilitate inter-
nă/externă, progres în carieră pe verticală sau orizontală, mobilitate 
sectorială, ca şi flexibilitate salarială. 

Cu alte cuvinte, este un proces dinamic de învăţare continuă, de antici-
pare/adaptare la noi cerinţe ale pieţei muncii, de apropiere a pieţei educaţiei şi 
formării profesionale de cea a muncii, de performanţe crescânde, de motivare 
şi satisfacţie, de remunerare/recompensare corectă, de prevenire şi corectare 
a unor imperfecţiuni ale funcţionării pieţei muncii indiferent de sursa de genera-
re şi canalele de difuzare ale acestora. 

2.2. Zece ani de declin şi precarizare a ocupării 
forţei de muncă 

Analiza ocupării forţei de muncă în România în procesul de tranziţie şi 
pregătire pentru integrare evidenţiază, pe de o parte, progrese de ordin institu-
ţional–legislativ în formarea unei noi pieţe a muncii şi (re)definire a politicilor de 
ocupare, iar pe de altă parte, disfuncţionalităţi/distorsiuni/rigidităţi în ce priveşte 
funcţionarea pieţei muncii. 

Ajustarea cererii şi ofertei de forţă de muncă s-a făcut în mare parte hao-
tic, fără orizont, funcţia pieţei muncii de (re)alocare eficientă, economic şi soci-
al, a forţei de muncă fiind afectată sub cele mai diverse faţete (Piaţa muncii şi 
politicile sociale în România, 2000: Raportul naţional al dezvoltării umane: Ro-
mânia 2000, Gheorghe Zaman, Constantin Ciutacu, Grigore Vâlceanu, 1997; 
Gheorghe Oprescu, 2001 ş.a.). Lăsând de o parte progresele incontestabile în 
direcţia liberalizării pieţei muncii, a creării bazelor instituţional–legislative ale 
acesteia – evident perfectibile – şi chiar eforturile de preluare/transpunere a 
acquis-ului comunitar, ne vom concentra analiza pe coordonata stare şi evolu-
ţie a ocupării forţei de muncă. Din această optică, primii 10 ani de tranziţie 
nu pot fi apreciaţi decât ca ani ai unei crize durabile, prelungite, a ocupării. 
Este vorba de o criză în parte moştenită, evidentă încă de la jumătatea anilor 
‟80, când limitele modelului de ocupare promovat îşi făcuseră deja apariţia, cât 
mai ales de o criză de adaptare/ajustare indusă de tranziţie într-un mediu 
economic instabil, marcat puternic de recesiune şi inadaptare structurală a 
economiei reale, ca şi de incoerenţe şi desincronizări ale politicilor economice 
şi sociale. Care sunt principalele zone de concentrare a crizei ocupării forţei 
de muncă şi cum se manifestă ele? Aceasta este întrebarea la care ne propu-
nem să răspundem în continuare. 

În analiza noastră pornim de la un set de indicatori cheie, evident in-
compleţi, dar care exprimă proporţiile şi structurile ocupării, intensitatea aceste-
ia, tendinţe şi asimetrii purtătoare de ineficienţă, de deficit de performanţă şi 
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competitivitate (anexa nr. 14), acestea din urmă, printr-un circuit de feed–back, 
afectând negativ ocuparea, ca volum, rată, structură şi tendinţă. 

2.2.1. Este de observat mai întâi că, în timp ce populaţia potenţial acti-
vă, respectiv populaţia în vârstă de 15–64 ani se înscrie pe o curbă ascen-
dentă, ceilalţi indicatori de volum ai ocupării, dimpotrivă, se înscriu pe o 
curbă descendentă. Altfel spus, capacitatea de ocupare a economiei, pe 
fondul unor recesiuni şi dezechilibre cronice, al reducerii cererii interne, se 
comprimă. În 1999 comparativ cu 1990, populaţia în vârstă de 15–64 de ani 
sporeşte cu 245,3 mii de persoane faţă de 1990, iar în anul 2000 cu aproape 
282 mii de persoane faţă de acelaşi an de referinţă. În aceste condiţii, în care 
şi rata de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă corespunzătoare, cu 
excepţia celui superior, a fost afectată negativ, indicatorii de volum ai ocupării 
comparativ cu 1990 s-au înrăutăţit: 

 în 1999, populaţia civilă activă s-a redus cu aproape 1290 mii de per-
soane, reprezentând 88% din nivelul anului 1990; 

 populaţia civilă ocupată s-a diminuat cu circa 2420 mii de persoane, 
situându-se faţă de 1990 la 77,7%; 

 numărul de şomeri înregistraţi a sporit cu 793 mii de persoane, de peste 
3,3 ori comparativ cu 1991. 

Este evident că evoluţiile descendente ale populaţiei civile active au fost 
preponderent determinate de scăderea continuă, de la un an la altul, a popu-
laţiei civile ocupate, trendul numărului de şomeri – indiferent de oscilaţiile din 
interiorul perioadei – având funcţia de estompare a şocului indus de rata con-
stant negativă a ocupării forţei de muncă. 

 

Graficul nr. 1. Evoluţia populaţiei civile active şi a populaţiei civile ocupa-
te şi a şomerilor în 1990–2000 
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Din punctul de vedere al volumului ocupării, pe fondul stopării declinu-
lui economic şi al unei uşoare creşteri economice, anul 2000 marchează o 

schimbare care a continuat, probabil, cu o viteză mai accelerată, în anul 2001. 
Astfel, în 2000 faţă de 1999, populaţia civilă activă sporeşte cu 86,5 mii de 
persoane (100,9%). Acest spor rezultă din două tendinţe opuse, diferite de 
cele din perioada 1990–1999: populaţia civilă ocupată sporeşte cu 209,7 mii 
de persoane (102,5%), în timp ce numărul de şomeri în decembrie 2000 era 
mai mic cu 123,8 mii de persoane faţă de decembrie 1999 (89,1%). În acest 
context, este de reţinut – pentru a fi verificată în continuare – relaţia dintre rata 
de creştere economică (+/-) şi ritmul creşterii/scăderii ocupării. Între 1990 şi 
1999, ajustând puţin datele, putem vorbi de un raport 1:1, respectiv la un pro-
cent de scădere a PIB/capita i-a corespuns un procent de reducere a ocupării. 
În anul 2000 – în special prin relansarea exportului – la un procent de creştere 
a PIB, ocuparea a sporit proporţional mai mult. Dar, judecând de pe poziţia le-
gilor economiei de piaţă, ale creării unei economii de piaţă funcţionale, 
competitive în mod normal, rata de creştere a ocupării este/ar trebui să fie 
proporţional mai mică decât cea a creşterii economice. Evident, aici intră în joc 
şi alte variabile: investiţiile din sume interne şi externe, nivelul salariilor, al 
veniturilor reale, gradul de impozitare a forţei de muncă (raportul dintre cos-
tul salarial direct şi indirect), priorităţile şi profunzimea restructurării, limita-
rea/atenuarea structurilor monopoliste din economie, convergenţa 
acţiunilor partenerilor sociali spre obiective bine definite, controlabile, res-

pectate de fiecare dintre aceştia. În acest context, apreciem că restructurarea, 
pentru a răspunde unor cerinţe de eficientizare reală a economiei, de competi-
tivitate pe piaţa internă şi, respectiv, pe cea a U.E., nu mai poate şi nu mai tre-
buie să fie în principal cantonată în zona reducerii ocupării, ci în cea a 
prevenirii, reconversiei în timp util a forţei de muncă, astfel ca, prin veni-
turi, să fie susţinută sporirea cererii interne şi a producţiei, în condiţiile 
de echilibrare a exportului şi importului, de calitate şi competitivitate. In-
vadarea pieţei interne de produse importate, contrafăcute, de slabă calitate 
şi/sau de “second hand” – un segment de piaţă inadmisibil de extins – nu fac 
altceva decât să restricţioneze ocuparea forţei de muncă. În ultimă instanţă, 
reprezintă o formă mascată de import de şomaj. 

 

2.2.2. Rata de activitate, de participare a populaţiei civile active se în-

scrie până în anul 2000 pe un trend continuu descendent: în 1999, rata de ac-
tivitate a populaţiei totale era mai mică cu 1,2 puncte procentuale comparativ 
cu 1990, în timp ce rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15–64 de ani 

era mai redusă cu 10,3 puncte procentuale (62,4% în 1999 faţă de 72,7% în 
1990). 
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Graficul nr. 2. Rata de activitate a populaţiei totale şi a populaţiei în vârstă 
de 15-64 de ani, în România, în perioada 1990-2000 
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În anul 2000, ambele rate înregistrează o uşoară tendinţă de redresare: 
+1,5 puncte procentuale rata de activitate a populaţiei totale şi, respectiv, +0,4 
puncte procentuale rată de activitate a populaţiei în vârstă de 15-64 de ani. 

 

2.2.3. Rata de ocupare a populaţiei civile, în 1999 comparativ cu 1990, 
cade puternic: -9,2 p.p. pentru populaţia totală; -19 p.p. pentru resursele de 
muncă şi, respectiv, -16,9 p.p. pentru populaţia în vârstă de 15–64 de ani. 

 

Graficul nr. 3. Rata de ocupare a populaţiei totale, resurselor de muncă şi 
populaţiei în vârstă de muncă, în România, în perioada 1990–2000 
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În anul 2000, rata de ocupare a populaţiei totale era deosebit de scăzu-
tă, 38,5% (un spor de 1 p.p. faţă de 1999); rata de ocupare a resurselor de 
muncă s-a “prăbuşit” la 64,6% comparativ cu 82% în 1990, iar cea a populaţiei 
în vârstă de 15-64 de ani la 56,2% (55% în 1999), mult sub media ţărilor U.E. 

 

2.2.4. Rata de şomaj înregistrat are o dinamică accelerată până în 1994, 

pentru ca în anii 1995/1996 să scadă de la 10,9% în 1994 la 9,5% în 1995 şi 
6,6% în 1996; din 1997 îşi reia alura crescătoare, în decembrie 1999 fiind de 
11,5%, pentru ca în 2000 să scadă la 10,5%. Acest trend descrescător se men-
ţine şi în 2001 – în octombrie 2001, rata de şomaj înregistrat a fost de 7,7%. 

În legătură cu fiabilitatea/credibilitatea datelor privind numărul de şo-

meri înregistraţi şi a ratei de şomaj s-au purtat şi se vor mai purta discuţii. 

Aici atragem atenţia doar asupra a două elemente, cu efecte asemănătoare 

ca tendinţă, dar diferite în ce priveşte conţinutul, beneficiile şi costurile pe ca-

re le implică. Primul element ţine de legislaţia privind protecţia socială a şo-

merilor (durata cotizării, durata şi forma de indemnizare, sursele de 

alimentare a fondului de şomaj etc.) şi de respectarea simultană a trei prin-

cipii: cel al solidarităţii în ce priveşte colectarea fondurilor pentru protecţia 

celor care rămân temporar fără loc de muncă; cel al asigurării în ce priveşte 

cuantumul indemnizaţiei de şomaj şi cel al echităţii care, la urma urmelor, 

este expresie a aplicării corecte a primelor două. Oricum, nici unul dintre ele 

nu poate şi nu trebuie să fie “transformat” în principiu de “asistenţă socială”. 

Or sub acest din urmă aspect, legislaţia din România a fost şi rămâne (chiar 

prin proiectul noii legi a ocupării forţei de muncă) cel puţin ambiguă. În plus, 

apreciem că este greşită şi chiar imorală încercarea de disoluţie a “princi-

piului asigurării” şi a celui al “echităţii“ în cel al “solidarităţii”. 
 

Graficul nr. 4. Rata de şomaj înregistrat în România,  
în perioada 1991-2000 
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Al doilea element, de o importanţă capitală, ţine de echilibrul dintre 
măsurile active şi pasive ale pieţei muncii, de ansamblul măsurilor, inclu-
siv fiscale, de încurajare a creării de noi locuri de muncă durabile, de calitate, 
de încurajare a angajării şomerilor şi, respectiv, a absolvenţilor. Şi în aceste 
domenii au existat suficiente piedici, distorsiuni, cu costuri sociale extrem de 
dure. Şi nu întâmplător, teama de şomaj începe să se situeze pe primele lo-

curi în diferite sondaje de opinii privind riscurile cu care populaţia este confrun-
tată în procesul de tranziţie. Şi, ceea ce este mai grav, afectează preponderent 
tineretul. 

 

2.2.5. Fără a intra într-o discuţie cu privire la categoriile şi zonele defavo-
rizate, pe larg prezente în literatura de specialitate în ţara noastră din ultimii 
ani, aducem în atenţia cititorului câteva aspecte relevante puse în evidenţă de 
modulul complementar din Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMOGO) 
în tr. III 2001 privind ―Tranziţia de la şcoală la muncă‖. Obiectivul principal al 
modulului menţionat a fost furnizarea unor informaţii privind integrarea tineri-
lor pe piaţa forţei de muncă din momentul părăsirii sistemului educaţional. În 
consens cu recomandările Eurostat, ancheta s-a adresat persoanelor în vârstă 
de 15-35 de ani (32,9% din populaţia totală) care şi-au încheiat studiile în 
ultimii 10 ani (Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării – AMIGO, 2001). 

În tr. III 2001, numărul şomerilor BIM în vârstă de 15-34 de ani repre-
zenta 66,4% din numărul total al şomerilor BIM. Dacă în tr. III 2001 rata de şo-
maj BIM a fost de 10,2%, pe grupe de vârstă prezenta diferenţe sensibile, cele 

mai înalte rate de şomaj fiind înregistrate la grupele de vârstă: 15-19 ani – 
20,3%; 20-24 de ani – 15,7%. 

Pe niveluri de instruire, modalităţile de părăsire a sistemului de învăţă-
mânt diferă: ponderea celor care au ieşit din sistem prin absolvire cu diplomă 
fiind net în favoarea celor care au urmat forme superioare de pregătire. 

 
Tabelul nr. 1 

Structura populaţiei care a părăsit sistemul educaţional,  
după modalităţile de părăsire 

- % - 

  Modalitatea de părăsire 

Nivelul de instruire Total Absolvire cu 
diplomă 

Absolvire fără 
diplomă 

Abandon şco-
lar/exmatriculare 

Total 100,0 89,3 5,7 5,0 

Univ. de lungă durată 8,3 99,3 * - 

Univ. de scurtă durată 1,5 97,5 * - 

Postliceal, tehn. de 
maiştri 

 
3,9 

 
99,4 

 
* 

 
- 

Liceal 36,0 97,7 2,0 * 
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  Modalitatea de părăsire 

Nivelul de instruire Total Absolvire cu 
diplomă 

Absolvire fără 
diplomă 

Abandon şco-
lar/exmatriculare 

Profesional, compl., de 
ucenici 

 
22,7 

 
97,2 

 
2,0 

 
0,8 

Gimnazial 23,8 75,9 16,4 7,7 

Primar 3,1 10,7 13,9 75,4 

Fără şcoală absolvită 0,7 - - 100,0 

* – nesemnificativ. 
Notă: În sensul anchetei, părăsirea sistemului educaţional este înţeleasă ca fi-

ind definitivă când o persoană şi-a terminat studiile, indiferent de modalita-
te, şi nu şi-a mai reluat, după o întrerupere, pregătirea; temporară în cazul 
în care întreruperea s-a făcut pentru o perioadă mai mare de un an, cu con-
diţia ca persoana să-şi fi reluat studiile. 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 2000, INS, 2001. 

 

Alături de absolvire, alte motive cu o oarecare pondere în decizia de pă-
răsire a sistemului educaţional au fost: 

 dorinţa de a munci    – 5,7%; 

 cheltuieli ridicate de şcolarizare  – 4,0%; 

 probleme familiale    – 2,0%; 

 eşecuri repetate     – 1,4%. 
În raport cu aceste medii, există variaţii importante pe grupe de vârstă 

şi sexe, niveluri de instruire, medii etc. Cât priveşte nivelul de instruire al 
persoanelor care au părăsit sistemul educaţional, structura este următoarea: 

 

 primar şi fără şcoală absolvită 3,7%; 

 postliceal        3,9%; 

 universitar        9,9%; 

 profesional  22,7%; 

 gimnazial  23,8%; 

 liceal   36,0%. 
 

În general, nivelul de educaţie al celor din mediul urban este superior ce-
lui din rural: 15,5% dintre persoanele din mediul urban erau absolvenţi ai învă-
ţământului superior, în timp ce în rural ponderea acestora era doar de 3%. Prin 
contrast, în rural se concentrau persoanele cu pregătire primară şi gimnazială 
fără şcoală absolvită: raportul între urban şi rural pentru persoanele din aceas-
tă categorie era de 1:2,52. 
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Graficul nr. 5. Motivele părăsirii sistemului educaţional, pe sexe şi medii 
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Informaţia cea mai relevantă, în opinia noastră, pe care modulul “Tranzi-
ţia de la şcoală la muncă” o oferă se referă la perioada în care persoana care 

a părăsit sistemul educaţional şi-a găsit un loc de muncă semnificativ. Mai pu-
ţin de jumătate – 48,4% – şi-au găsit un loc de muncă semnificativ, 53,9% băr-
baţi şi 42,1% femei, 68% în urban şi 32% în rural. Şansa de a găsi un loc de 
muncă este cu atât mai mare cu cât nivelul de instruire este mai ridicat. 

 

Tabelul nr. 2 

Structura persoanelor care şi-au găsit un loc de muncă semnificativ, 
după nivelul de instruire şi perioada necesară găsirii acestuia 

- % - 

 Total Nivel de instruire 

Univ. 
lungă 
durată 

Colegii Posticeal, 
tehnic, de 

maiştri 

Liceal Profe-
sional, 
compl., 

de 
ucenici 

Gimna-
zial 

Primar Fără 
şcoală 
absol-

vită 

sub 3 luni 50,0 64,9 70,5 71,9 42,7 48,5 46,1 * * 

3-5 luni 0,9 1,5 * 3,7 0,5 * * - - 

6-8 luni 6,6 8,1 8,4 8,5 6,6 6,9 4,1 - - 

9-11 luni 5,7 5,5 - - 7,1 4,7 5,9 - - 

12-17 luni 8,6 9,7 * 4,3 10,8 7,6 6,1 - - 

18-23 luni 5,2 3,7 * 5,0 7,3 3,4 4,3 - - 

24 luni şi 
peste 

 
23,0 

 
6,6 

 
9,9 

 
5,2 

 
25,0 

 
28,9 

 
32,3 

 
76,0 

 
85,0 

* – nesemnificativ. 
Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 2000, INS, 2001. 

 

Reţine atenţia cu deosebire existenţa, în strânsă corelaţie cu nivelul de 
instruire, a unui proces de polarizare a persoanelor în funcţie de durata nece-
sară găsirii unui loc de muncă semnificativ: 

 ponderea persoanelor care au nevoie de o perioadă mai mică (exprimată 
în luni) pentru găsirea unui loc de muncă este superioară mediei la cei 
cu pregătire universitară şi postliceală şi inferioară pentru celelalte nive-
luri de pregătire; 

 în schimb, ponderea persoanelor cărora le sunt necesare 12 luni şi pes-
te pentru găsirea unui loc de muncă, faţă de un indice mediu de 36,8%, 
se situează între 43% pentru cei cu pregătire liceală şi gimnazială şi, 
respectiv, 13,5% pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi tehnic de 
maiştri şi 29% pentru cei care au absolvit cursuri universitare de lungă 
(20%) şi scurtă durată (9%); 

 alarmant de ridicată este ponderea celor care au nevoie de 24 luni şi 
peste pentru a-şi găsi un loc de muncă: 23% nivel mediu, cu o puterni-
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că zonă de concentrare la absolvenţii de liceu (25%), de învăţământ pro-
fesional, complementar şi de ucenici (28,9%), gimnazial (32,3%), primar 
(76%) şi fără şcoală absolvită (85%). 
O altă remarcă din multitudinea celor pe care le permite ancheta, legată 

direct de ocupare şi modalităţile de asigurare a acesteia, de funcţionalitatea 
unor instituţii ale pieţei muncii, cu competenţe în domeniu, se referă la 
modalităţile de căutare activă a unui loc de muncă şi durata căutării. Menţio-
năm că se au în vedere numai persoanele care au căutat neîntrerupt un 
loc de muncă (798.014 persoane). 

 

Graficul nr. 6. Structura persoanelor care au căutat un loc de muncă, 
în funcţie de durata căutării 
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În baza acestor date procentuale, ca şi a celor din tabelul anterior, apre-
ciem că riscul de şomaj de lungă durată se menţine alarmant, tinde să se situ-
eze între 45% şi 50% în condiţiile actualei legislaţii. Schimbările preconizate de 
noile reglementări s-ar putea să aibă mai ales funcţie cosmetică, fără o schim-
bare de fond profundă, asemănătoare unei operaţii estetice la o persoană de o 
“anumită vârstă”. 

Interesante şi, totodată, convergente cu tendinţele din ţările europene 
sunt informaţiile care privesc metodele de căutare neîntreruptă/activă a unui 
loc de muncă: 44,6% folosesc o singură metodă, iar 53,4% mai multe metode. 

Serviciul public de ocupare – reprezentat prin agenţiile de ocupare a 

forţei de muncă – este folosit doar de ceva mai mult de un sfert din cei care 
caută un loc de muncă; de departe, cele mai utilizate metode sunt: contacta-
rea directă a angajatorilor şi apelul la diferite relaţii. La acestea recurg pes-

te 64% (30,8% + 33,3%) din persoanele care caută un loc de muncă. 
Surprinzător de redusă – din raţiuni diferite, însă – este ponderea deţinută de 
demersurile de demarare a unei activităţi pe cont propriu, 1,6% (lipsă de 
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fonduri, birocraţie, fiscalitate, teamă de risc, consultanţă insuficientă ş.a.), şi 
înscrierile la agenţii private de plasare (credibilitate redusă, deficit de infor-
mare). 

Unele particularităţi ale “tranziţiei de la şcoală la muncă” sunt oferite de 
analiza distribuţiei persoanelor care şi-au găsit un loc de muncă semnificativ pe 
forme de proprietate. 

 

Tabelul nr. 3 

Structura persoanelor care caută activ un loc de muncă,  
după metoda de căutare utilizată 

- % din total - 

O singură metodă 
Înscriere la agenţiile de ocupare a forţei de muncă 
Demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu 
Înscriere la agenţiile particulare de plasare 
Publicare de anunţuri 
Răspunsuri la anunţuri 
Contactare directă a patronilor sau a factorilor responsabili cu anga-
jarea 
Apel la prieteni, rude, colegi, sindicate 
Altă metodă în afara celor menţionate 

100,0 
26,1 
1,6 
1,0 
2,7 
3,7 

 
30,8 
33,3 
0,8 

Mai multe metode 
din care: înscrierea la agenţia de ocupare a forţei de muncă şi alte 
metode 

100,0 
 

46,0 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 2000, INS, 2001. 
 

 

Graficul nr. 7. Repartizarea pe forme de proprietate a persoanelor 
care şi-au găsit un loc de muncă semnificativ 
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La nivel global, peste 54% şi-au găsit un prim loc de muncă semnificativ 
în sectorul privat. Dacă însă se pune în relaţie două caracteristici – forma de 
proprietate şi, respectiv, nivelul de instruire – situaţia se schimbă sensibil. 
Astfel, au ales cu prioritate sectorul public: 

 60,4% din absolvenţii învăţământului superior; 

 69,2% din absolvenţii învăţământului postliceal de specialitate; 

 absolvenţii învăţământului liceal, gimnazial, primar şi, respectiv, fără 
şcoală absolvită au gravitat spre sectorul privat. 

O asemenea structură a “opţiunilor” în căutarea primului loc de muncă re-
flectă, pe de o parte, structura ofertei de locuri de muncă, iar pe de altă parte, un 
anumit comportament tributar într-o oarecare măsură neîncrederii în sectorul pri-
vat al celor care caută un loc de muncă. Această apreciere este susţinută de dis-
tribuţia pe grupe de ocupaţie a persoanelor care au obţinut un loc de muncă 
semnificativ: 23,8% muncitori şi meseriaşi, 15,3% lucrători operativi din servicii şi 
comerţ, 12,9% specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice. 

În fine, în legătură cu caracterul durabil sau mai mult sau mai puţin dura-
bil al primului loc de muncă – cel puţin din perspectiva carierei şi motivaţiei – 
analiza distribuţiei persoanelor în funcţie de vechimea la primul loc de 
muncă semnificativ este concludentă. 

 
Tabelul nr. 4 

Repartizarea persoanelor după vechimea  
la primul loc de muncă semnificativ 

- % din total - 

Durata (luni) Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

 6 – 11 8,8 7,8 9,9 8,6 9,1 

12 – 17 11,0 9,8 12,5 11,3 10,5 

18 – 24 7,5 6,2 9,1 8,0 6,6 

24 şi peste 72,7 76,2 68,5 72,1 73,8 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 2000, INS, 2001. 

 
Rezultă că aproape 73% dintre persoanele care şi-au găsit un loc de 

muncă semnificativ şi-au păstrat acest loc cel puţin doi ani; 56,5% dintre aces-
tea erau bărbaţi, iar aproximativ 68% îşi aveau reşedinţa în mediul urban. 

 

2.2.6. Deplasările în structura forţei de muncă, poate cu o singură excep-
ţie notabilă, sunt mai degrabă derutante, purtătoare de ineficienţă, genera-
toare de contraperformanţă, marcate de asimetrii greu de acceptat şi de 

explicat din pespectiva progresului economic şi social, a dezvoltării umane sus-
tenabile. Alături de declinul ocupării, mutaţiile structurale, prin amplitudinea şi 
efectele lor, constituie factor de majorare a costului tranziţiei în România, de 
risipă a capitalului uman. 
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În primul rând, am remarca drept încurajatoare evoluţia ocupării forţei de 
muncă în sectorul privat: populaţia civilă ocupată în acest sector sporeşte de 

la 9% în 1990 la 70,4% în 2000, iar a salariaţilor de la 5,4% la 45%. Pe acest 
fond, apreciem drept necesare trei menţiuni: a) există mari diferenţe pe ramuri 
şi subramuri ale economiei; b) sectorul privat în unele ramuri nu şi-a dovedit – 
prin investiţii şi management – capacitatea de ocupare a forţei de muncă. Mai 
mult, în anii 1997-2000, a devenit, din creator de locuri de muncă, generator de 
şomaj; c) în agricultură, sectorul cu rata cea mai înaltă de privatizare a ocupă-
rii, lucrătorii familiali neremuneraţi deţin ponderi foarte mari, iar agricultura, în 
ansamblu, are eficienţă scăzută. 

În al doilea rând, evoluţiile sectoriale ale ocupării forţei de muncă sunt 
distonante, chiar arhaice. Practic, asistăm de mai bine de 10 ani, pe de o parte, 
la un fenomen păgubos economic şi social de reagrarizare a structurii 
ocupării, iar pe de alta, de dezindustrializare a acestei structuri, în condi-
ţiile în care ponderea populaţiei ocupate în servicii bate, practic, pasul pe 
loc, cele câteva puncte procentuale de creştere rezultând mai ales din jocul 
cifrelor. Şi nici nu s-ar putea ieşi din “capcana subdezvoltării serviciilor” atât 
timp cât venitul real, prin nivelul şi structura sa, nu poate susţine cererea de 
servicii. Dezvoltarea serviciilor publice şi private, terţializarea, este mai mult un 
slogan decât o realitate palpabilă, durabilă. 

 

Graficul nr. 8. Structura populaţiei civile ocupate pe sectoare,  
1990, 1996 şi 2000 
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Ponderea ocupării în agricultură – peste 40% din populaţia civilă ocupată 
– în condiţiile de îmbătrânire demografică şi feminizare accentuate, de 
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subdotare tehnică – afectează grav indicatorii de performanţă şi competenţă 
ai unui sector care dispune de condiţii naturale dintre cele mai favorabile, cu 
atât mai mult cu cât nu au fost puse cu adevărat în operă politici rurale de sub-
stanţă, nu există încă o “cultură a dezvoltării comunitare, locale”. A transforma, 
adesea prin măsuri administrative, agricultura într-un refugiu al populaţiei care 
nu-şi mai găseşte loc de muncă în ramurile neagrare nu poate constitui o solu-
ţie. Dimpotrivă, suprapopulaţia agrară astfel constituită atacă, în primă şi ultimă 
instanţă, eficienţa agriculturii, imprimându-i caracter de agricultură de subzis-
tenţă, atacă securitatea alimentară a naţiunii şi, pe cale de consecinţă, calita-
tea ofertei de forţă de muncă, înainte de toate a celei din mediul rural. 
Dovedeşte, la scara instituţiilor cu competenţe în domeniu, incapacitate mana-
gerială, inclusiv instituţională, slăbiciune în faţa presiunii diverselor grupuri de 
interese şi stimularea aşa-numitei migraţii sectoriale şi profesionale de subzis-
tenţă (Constanţa Mihăescu, 2000). 

În al treilea rând, reducerea drastică a numărului şi ponderii salariaţi-
lor în populaţia ocupată se detaşează ca unul dintre procesele aberante, asi-
metrice, cu tendinţă de îndepărtare de structurile din ţările dezvoltate, de 
nivelul european. Este un proces cu ample şi dure consecinţe economice şi 
sociale, una dintre capcanele tranziţiei în România. În perioada 1990-2000, 
numărul de salariaţi s-a redus cu 3496 mii de persoane, cu peste 1.286 mii de 
persoane mai mult decât scăderea populaţiei ocupate civile în acelaşi interval 
de timp. De menţionat este şi faptul că, în timp ce în anul 2000 ocuparea dă-
dea semne de uşoară redresare (populaţia civilă ocupată înregistrând, compa-
rativ cu 1999, un spor de cca 210 mii de persoane), numărul de salariaţi 
continuă să se reducă (12,4 mii de persoane). Aceasta înseamnă – dacă 
avem în vedere sporirea populaţiei ocupate în agricultură – un spor al lucrători-
lor familiali neremuneraţi şi al lucrătorilor pe cont propriu, +222 mii de persoa-
ne, de la 44,7% la 46,2% în structura populaţiei ocupate civile după statutul 
profesional. Un uşor spor, în procente, au înregistrat patronii. Ca urmare, pon-
derea salariaţilor, între 1999 şi 2000, s-a diminuat cu mai mult de 21 p.p., de la 
75,1% la 53,8%. Această reducere la nivel global este rezultatul a două tendin-
ţe contrare pe forme de proprietate: spor negativ în sectorul public şi spor pozi-
tiv în cel privat. 

Este nu numai dificil, ci chiar o anomalie a gândi că o asemenea structu-
ră ocupaţional-profesională netezeşte drumul spre Europa economică şi socia-
lă ferm orientată (o dată cu “procesul Luxemburg”) spre ocupare deplină, locuri 
de muncă durabile, de mai bună calitate, un venit remuneratoriu şi echitabil, 
evitarea riscului sărăciei şi a existenţei unei pături de lucrători săraci. 
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Graficul nr. 9. Ponderea salariaţilor în populaţia civilă ocupată 
- % - 

 
 

Pentru România, o asemenea structură ocupaţional–profesională este 
purtătoare de apăsătoare presiuni şi tensiuni economice resimţite, printre alte-
le, în nivelul, structura şi securitatea necesară a venitului, sub diversele sale 
forme, în capacitatea de economisire şi investiţională, inclusiv pentru creare de 
noi locuri de muncă, în sistemul de educaţie şi formare a populaţiei preactive 
şi, respectiv, în protecţia socială decentă şi echitabilă a celei postactive, în sis-
temul de asigurare în faţa diverselor riscuri, în primul rând a celui de şomaj etc. 
Pe cale de consecinţă, pentru a face cât de cât faţă unor riscuri, se recurge la 
cea mai la îndemână metodă, cea a înăspririi până la pragul de suportabilitate 
(al agenţilor economici şi al salariaţilor) a sistemului de impozite şi taxe asupra 
forţei de muncă. 

Aceasta este una din zonele cele mai calamitate ale tranziţiei româneşti, 
datorată unui comportament iraţional, antieconomic şi social al guvernării, ca-
pacităţii sale instituţionale şi de management limitate. A explica astăzi, în anul 
2001, că presiunea impozitării asupra forţei de muncă este determinată de ra-
portul – este adevărat, necorespunzător – dintre numărul persoanelor care 
contribuie la forma veniturilor bugetului consolidat (inclusiv cel al asigurărilor 
sociale, al fondului de şomaj etc.) şi numărul beneficiarilor ni se pare din punct 
de vedere economic o aberaţie, o modalitate de a “transforma” efectul în cau-
ză. În nici un caz, soluţia problemelor ocupării forţei de muncă, a modernizării 
structurii acesteia, a sporirii performanţei, motivaţiei şi venitului nu poate fi cea 
a presiunii fiscale asupra forţei de muncă şi nici a unor cosmetizări de ordin 
juridic. Soluţia este cea a creării mediului economic necesar relansării ocupării, 
coerenţei diverselor politici şi din perspectiva ocupării forţei de muncă. Altfel 
spus, ceea ce experţii U.E. numesc ”a pune pachetul de politici economice şi 
sociale în serviciul ocupării forţei de muncă”. 
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Caseta nr. 3 
Unele dileme şi, eventual, soluţii 

În prezent, fondul de şomaj, care a devenit din nou excedentar, este consti-
tuit din cotizaţiile angajatorilor (5%) şi ale angajatului (1%). Dacă numărul şi 
rata de şomaj au proporţiile care rezultă din informaţiile MMSS, iar perioada 
de plată a indemnizaţiei de şomaj, potrivit noului proiect de lege, urmează să 
se reducă, credem că sunt întrunite condiţiile de reducere a cotizaţiilor ce-
lor care contribuie la constituirea fondului de şomaj. În al doilea rând, se 
pare că o serie de probleme cu impact asupra costului forţei de muncă şi, 
în final, a interesului pentru crearea de noi locuri de muncă derivă şi din 
unele prevederi ale noului Cod al muncii. Considerate de unii drept aberaţii, 

apreciind modernitatea concepţiei noului Cod al muncii, credem însă că se 
cer – cel puţin pentru o bună perioadă de timp, o perioadă tranzitorie – evi-
tate formule cu efect bumerang de tipul plăţilor compensatorii sau/şi al 
constituirii unor fonduri de garantare mamut care vor stimula dezvoltarea 
pieţei paralele a muncii, concomitent cu accentuarea blocajelor din econo-
mie. Finalizarea proiectului noului Cod al muncii, cu toate că este o iniţiativă 
guvernamentală, se cere realizată cu participarea celorlalţi doi parteneri so-
ciali – patronat şi sindicate. Altfel va continua să fie o sursă de tensiuni şi 
presiuni sociale îndreptate spre guvern, deopotrivă de patronate şi sindicate. 
Oricum, având în vedere cerinţa adoptării Codului muncii şi din perspectiva 
armonizării legislative, a preluării/transpunerii acquis-ului comunitar, informa-
rea, consultarea şi negocierea cu partenerii sociali este una de primă impor-
tanţă pentru un Cod al muncii modern, dar adaptat realităţilor din România. 



 

3. România în context european 

 

Acest ultim paragraf al studiului nostru este destinat – apelând pe larg la 
metoda comparaţiilor internaţionale – să circumscrie, pe de o parte, locul Ro-
mâniei în procesul de integrare, convergenţele şi disparităţile privind tendinţele 
ocupării forţei de muncă şi ale politicilor de asigurare a acesteia, iar pe de altă 
parte, să surprindă procesele, fenomenele şi tendinţele noi induse de SEO şi 
PAN în perioada 1997–2000 în UE şi ţările membre şi, în acest cadru, să stabi-
lească unde este poziţionată România, care este distanţa pe care o mai are de 
parcurs şi ordinea de prioritate a problemelor care aşteaptă soluţii viabile, dura-
bile. De aceea, sub aspect metodologic, analiza va lua în considerare ţările 
membre ale Uniunii Europene (U.E. 15), precum şi cele 10 ţări candidate din 
spaţiul central şi est-european (fără Cipru, Malta şi Turcia), aflate în prezent în 
diferite stadii de negociere. Pentru început, vom încerca să desprindem tendin-
ţe şi procese pe termen lung (1990–2000), iar în partea a doua analiza se va 
cantona pe perioada 1997–2000, respectiv asupra primilor doi ani şi jumătate 
(3 ani) de aplicare a SEO (1998–2002), a directivelor C.E. pentru ocupare şi, 
evident, a recomandărilor adresate ţărilor membre.  

 

Caseta nr. 4 
Global şi naţional în SEO 

Potrivit principiilor constructiv–funcţionale ale SEO, aceasta, prin liniile di-
rectoare/prin directivele stabilite anual (peste 50 până în prezent), stabi-

leşte cadrul general, coordonatele globale ale ocupării forţei de muncă, 
obligatorii pentru ţările membre, ca şi pentru cele candidate în perioada de 
preaderare. Recomandările făcute ţărilor membre – pe baza analizelor 
anuale ale rezultatelor PAN – au menirea de a atrage atenţia asupra unor 
probleme care, într-o ţară sau alta, sunt prioritare sau pot avea rezonanţă 
majoră pentru realizarea obiectivelor globale ale U.E. 
Planurile de acţiune naţionale pentru ocupare – stabilite anual de fiecare ţară 
– sunt instrumentul principal prin care, în funcţie de condiţiile concrete, se 
stabilesc obiectivele, priorităţile şi mecanismele de punere în operă a politici-
lor naţionale de ocupare. De aici o concluzie de însemnătate practică deo-
sebită: SEO şi PAN fac legătura dintre dimensiunea globală, la nivelul U.E., 
a ocupării forţei de muncă şi dimensiunea naţională a acesteia.  

3.1. Punctul de start 

În prezent, globalizarea – cu impactul său pozitiv şi negativ, puternic 
contestat într-o lume tot mai polarizată – şi noua economie, din raţiuni multiple, 
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cel mai adesea au propulsat pe un loc fruntaş dezvoltarea umană sustenabi-
lă, conferind în acest cadru ocupării forţei de muncă, educaţiei şi formării 
pe întreg parcursul vieţii, anticipării, mobilităţii şi adaptabilităţii forţei de 
muncă şi mediului economic funcţii şi misiuni noi în calitate de mecanisme ale 
unei creşteri economice sănătoase, ale unei distribuţii echitabile, în favoarea 
progresului economic şi social al fructelor acestei creşteri. De aceea, în de-
mersul nostru de încadrare a României în contextul ţărilor membre şi al celor 
asociate, am luat în considerare cei patru indicatori care, în interconexiunea 
lor, determină valoarea INDICELUI DEZVOLTĂRII UMANE. PIB/capita la PPC 

calculat în USD se menţine redus, în jurul a o pătrime din media ţărilor U.E.15. 
(anexa nr. 15) 

 

Graficul nr. 10. PIB/capita la PPC în U.E.,  
ţările membre şi ţări candidate, în anul 2000 
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În anul 2000, faţă de media U.E.15 (=100), cele 15 ţări membre se situau 
pe un palier cuprins între 68,1% în Grecia şi 191,5% în Luxemburg. Notăm că 
doar 4 din ţările membre se situau sub media U.E.: Grecia (68,1%), Spania 
(82,1%), Portugalia (74,9%), Franţa (98,7%), în timp ce alte ţări aveau niveluri 
mult superioare mediei: Luxemburg (191,5%), Irlanda (121,3%), Danemarca 
(120,4%), Olanda (117,0%), Belgia (111,9%), Austria (110,6%); restul ţarilor se 
situau în limite relativ reduse, în vecinătatea venitului mediu al UE (exprimat în 
PIB/capita) (1%–6%). Notăm, de asemenea, că, de regulă, ţările care depă-
şesc sensibil media U.E. sunt de proporţii relativ mici, iar unele dintre acestea 



 

 

255 

au beneficiat din plin în ultimii ani de asistenţă din fondurile structurale (Irlanda, 
de exemplu), după cum de aceste fonduri au beneficiat cu prioritate şi ţări cum 
sunt Portugalia, Spania, Grecia. 

Cât priveşte ţările candidate, acestea, în ansamblu, se situează sub 
media U.E.15. Cu 68% din PIB/capita din nivelul U.E.15, Slovenia are practic 
acelaşi nivel cu Grecia. Restul ţărilor se dispersează pe un evantai cu o des-
chidere destul de însemnată, 21,6% – Bulgaria, 59,6% – Cehia, 51,9% – Unga-
ria. Celelalte, cu excepţia Slovaciei (48,5%), au mai puţin de 40% din media 
U.E. România, cu 25,7%, deţine penultimul loc (după Bulgaria – 21,6%). Ca 
urmare a recesiunii din anii 1997–1999, România a pierdut teren în cursa cu 
obstacole pentru aderare la U.E., “cedând” practic peste 6 puncte procentuale 
faţă de media U.E. a PIB/capita. Uşoara creştere economică din anul 2000 
(1,6%) nu putea să recupereze pierderea de substanţă din anii anteriori. Este 
evident că recuperarea unui asemenea decalaj implică eforturi investiţionale 
susţinute, ajustări structurale performante, reforme instituţionale reale, o rată 
de creştere economică sensibil mai înaltă decât media U.E. şi decât cea din 
cele mai multe ţări candidate. 

Speranţa de viaţă la naştere – un al doilea indicator relevant – în total, 

pentru bărbaţi şi femei se diferenţiază net în ţările membre U.E. şi, respectiv, în 
cele candidate. În acest caz, diferenţele în favoarea primului grup de ţări mem-
bre U.E. sunt de câţiva ani (4–8 ani pe total, 5–10/12 ani pentru bărbaţi, 4–6 
ani pentru femei). 

 

Graficul nr. 11. Speranţa de viaţă la naştere în ţările membre U.E. şi ţări 
candidate, total, bărbaţi, femei 
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Indicele educaţiei – un indice combinat între rata de alfabetizare a po-
pulaţiei adulte şi rata brută de cuprindere în toate formele de învăţământ – are, 
cu excepţia României, valori cuprinse între 0,90% şi 0,99%. Dacă rata de alfa-
betizare are valori de 97%-98%, pe cale de consecinţă, dimensiunea indicelui 
educaţiei este în principal influenţată de rata brută de cuprindere în toate for-
mele de învăţământ. Astfel, în ţările membre U.E., cu excepţia Greciei (81%), 

Italiei (84%), Luxemburgului (73%), rata brută de cuprindere tinde să atingă 
sau chiar să depăşească 100%. În ţările candidate – care în procesul de tran-
ziţie au pierdut mult din avantajul comparativ pe care-l deţineau înainte de 
1990 – valorile acestui indicator se situează între 70% şi 86%. România, dato-
rită mai ales “strangulării” după 1990 a cererii de învăţământ secundar, dar şi 
unor incoerenţe, bâjbâieli în ce priveşte reforma învăţământului preuniversitar 
şi chiar profesional (vocaţional), avea în 1999 o rată brută de cuprindere în 
toate formele de învăţământ de doar 64,9% (93,9% în învăţământul primar, 
69,4% în cel secundar şi 28% în cel superior – Human Development Report, 
2000; Gerardo Berthin, 2001).  

 
Graficul nr. 12. Rata brută de cuprindere în toate formele de învăţământ în 

ţările membre U.E. şi ţări candidate, 2000 
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Aşadar, alături de handicapul cu care România este confruntată, din per-
spectiva “formării unei economii de piaţă funcţionale, capabile să facă faţă for-
ţelor concurenţei de pe piaţa internă a U.E.”, este tot mai mult confruntată cu 
un handicap indus de formarea, dezvoltarea şi utilizarea capitalului uman, de 
pierderile unor avantaje comparative şi competitive – pe diverse canale – pe 
care le deţinea la începutul anilor ‟90 (Steliana Perţ, 2000). Altfel spus, Româ-
nia ratează, într-o măsură deloc neglijabilă, şansa de lărgire a orizonturilor oa-
menilor, din perspectivă profesională, a ocupării şi a securităţii venitului, 
precum şi de creare a potenţialului (financiar, material, uman şi managerial) 
necesar realizării dezvoltării umane durabile. 

―Reţelele tehnologice‖ – se subliniază în Raportul mondial al dezvoltării 
umane pe anul 2001 – ―transformă harta dezvoltării tradiţionale, lărgind orizon-
tul oamenilor şi creând un potenţial capabil să realizeze într-un deceniu pro-
grese pentru care în trecut erau necesare generaţii‖ (Human Development 
Report, 2001). 

În aceeaşi ordine de idei, din perspectiva potenţialului de muncă, remar-
căm încă un aspect care poate juca rolul de atu al integrării în U.E. a ţărilor 
candidate, de contrabalansare care rezultă din nivelul venitului şi al creă-
rii/consolidării unei economii de piaţă funcţionale. Avem în vedere populaţia 
activă potenţială, respectiv proporţia populaţiei în vârstă de 15–64 de ani în 
totalul populaţiei în U.E., ţările membre şi ţările candidate (anexa nr. 16). 

Îmbătrânirea demografică, inclusiv cea a populaţiei active – oferta de for-
ţă de muncă – este mai accentuată în U.E.15 şi ţările membre comparativ cu 
cele candidate. Populaţia în vârstă de 15–64 de ani reprezenta în 2000 la nive-
lul U.E.15 66,8%, iar în cele 10 ţări candidate din spaţiul central şi est-

european 75%. În acest din urmă grup de ţări, era superioară ţărilor membre 
U.E. Pe de altă parte, populaţia de 65 de ani şi peste, ca pondere, este mai 
mare în U.E. şi ţările membre decât în grupul ţărilor candidate. 

În acest context însă, nu putem să nu observăm accentuarea proceselor 
de îmbătrânire demografică în România, pierderea practic în deceniul 1990-
2000 a avantajelor rezultate din declanşarea proceselor de tranziţie demografi-
că în România cu un decalaj de 7-8 decenii mai târziu decât în ţările occidenta-
le, în prezent membre ale UE. Fără îndoială, acest fenomen va marca evoluţia 
ofertei de forţă de muncă, gradul de îmbătrânire a populaţiei active/ocupate. 

Iar anul 2005 va constitui un moment de referinţă, de încheiere a unui 
anumit tip de evoluţie a ofertei de forţă de muncă şi declanşare a altuia. Toate 
celelalte condiţii considerate egale, nu este exclus să apară pe termen lung 
deficite de forţă de muncă, acompaniate de o serie de schimbări în structura 
demografică a populaţiei active. 

Diferenţele menţionate în valorile raportului de dependenţă demografică 
şi, respectiv, economică, dar şi într-o serie de tendinţe deja manifeste pe piaţa 
muncii cer schimbări în mecanismele de ajustare a cererii şi ofertei de forţă de 
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muncă. Între acestea, menţionăm: încurajarea prelungirii duratei vieţii active în 
ţările membre U.E., mergând până la apariţia unei “noi filosofii” în domeniu; 
rata relativ ridicată de migraţie (inclusiv ilegală) a populaţiei tinere din ţările 
candidate; apariţia unor deficite de forţă de muncă pe piaţa internă a U.E., cu 
dimensiuni diferite pe ţări; politici selective şi protecţioniste de imigrare; apariţia 
în ţările U.E. a unor formule noi de recrutare a forţei de muncă etc. 

Lărgind gama indicatorilor pentru analiză, prin cuprinderea unor indica-
tori cheie ai resurselor umane şi ai ocupării forţei de muncă din U.E.15, ţările 
membre şi cele 10 ţări asociate la nivelul anului 2001, ajungem la concluzii in-
teresante care, într-o anumită măsură, exprimă şi posibilele implicaţii – costuri 
– ale integrării celor 10 ţări în U.E. Evident, privite doar de pe poziţiile ocupării 
forţei de muncă. 

 
Graficul nr. 13. Ponderea populaţiei în vârstă de 15–64 de ani în totalul 
populaţiei, în U.E.15, ţările membre U.E. şi ţări candidate, în anul 2000 
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Tabelul nr. 5 

Populaţia totală, populaţia în vârstă de 15–64 de ani, populaţia ocupa-
tă, număr de şomeri în U.E.15 şi ţările candidate din Europa Centrală 

şi de Est, în anul 2000 
 

 Total  Ţări  În % din total 

 mii 
pers. 

U.E.15 candidate 
ECE (10) 

U.E.15 Ţări can-
didate 

ECE (10) 

Populaţie, total 466075* 372036 94039 79,8 20,2 

Populaţie totală 15-64 de ani 319144 248640 70504 77,9 22,1 

Populaţie ocupată totală 207558 164702 42852 79,4 20,6 

Populaţie ocupată 15-64 de ani 198473 157351 41122 79,3 20,7 

Număr de şomeri (BIM)  20194  14185  6009 70,2 29,8 

Sursa: Calculat pe baza datelor ―Key Employment Indicators‖, în vol. Employment 
in Europe, 2001, E.C., Brussels, 2001. 

 

Aşadar, ţările candidate vor deţine o cincime din populaţia totală a U.E. 
lărgite, 22% din populaţia în vârstă de 15-64 de ani, circa 21% din populaţia 
ocupată totală şi, respectiv, din populaţia ocupată în vârstă de 15–64 de 
ani. Dar, şi aceasta este de reţinut, o pondere mult superioară în rândul 
şomerilor, aproximativ 30%. Ca atare, costurile sociale ale integrării, inclusiv 

cele ale U.E., par a fi importante, mai ales că reformele instituţionale întârzie. 
Ele pot accentua unele din decalajele existente faţă de SUA şi chiar Japonia 
(chiar dacă în aceste ţări recesiunea este mai puternică). Pe de altă parte, cre-
ează Uniunii, în actuala sa componenţă, oportunităţi de lărgire a pieţei sale 
interne, inclusiv a zonei euro. 

3.2. Relaţia creştere economică–ocupare  
a forţei de muncă. Tendinţe pe termen lung 

Între rata de creştere economică şi dinamica ocupării forţei de muncă – 
toate celelalte condiţii fiind considerate neschimbate – există o relaţie de de-
pendenţă directă, dar neproporţională. Econometric, s-a demonstrat că un 

procent de creştere a PIB/locuitor atrage un spor al ocupării forţei de muncă de 
0,2–0,5, judecând în număr de persoane sau echivalent timp de muncă com-
plet. Variaţiile sunt determinate de structurile economice, de tehnologie, de ca-
racteristici ale noilor locuri de muncă (locuri de muncă de antrenare cu efecte 
multiplicatoare sau locuri de muncă de însoţire/de acompaniere). 

În legătură cu aceasta, cu câteva decenii în urmă, fostul cancelar ger-
man Helmuth Schmidt sublinia: creşterea economică de astăzi reprezintă 
investiţiile de mâine şi locurile de muncă de poimâine. Altfel spus, nu este 
posibilă ocuparea forţei de muncă fără creştere economică şi investiţii. Mai 
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aproape de zilele noastre, în Cartea albă a U.E. “Creştere–Competitivitate–
Ocupare” accentul se deplasează spre creştere eficientă şi competitivă, sin-

gura capabilă să stimuleze ocuparea, să prevină sporirea şomajului, să corec-
teze – prin mecanisme adecvate – imperfecţiuni ale pieţei muncii. Cu toate 
acestea, chiar “în ciuda” unor generaţii de programe variate de sprijinire a ocu-
pării forţei de muncă, aceasta continuă să fie o zonă fierbinte mai mult sau mai 
puţin la discreţia acţiunii imperfecte a forţelor pieţei care înclină (aceasta a re-
prezentat la un moment dat o alegere politică declarată) balanţa în favoarea 
competitivităţii şi în defavoarea ocupării. La mijlocul anilor ‟90, se părea că 

U.E. a intrat într-o capcană dificil de depăşit, mai ales că piaţa muncii europene 
întârzia să se reformeze sau unele din măsurile de reformă nu erau întru totul 
adecvate mediului economic şi culturii organizaţionale europene. Momentul 
Maastricht II şi mai ales Amsterdam şi Luxemburg (1997) oferă noi orizon-
turi/deschideri soluţionării mai bune a complexei, dificilei şi mult discutatei şi 
controversatei probleme a ocupării forţei de muncă în condiţii economice 
schimbate, marcate de globalizare şi de aşa-numita “nouă economie”, de ex-
tinderea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

Crearea “Europei economice şi sociale”, “Noua construcţie europeană”, 
“Modelul social european”, al căror nucleu dur rezidă în unitatea dintre coeziu-
nea economică şi cea socială, transformă “ocuparea deplină redefinită” în ob-
iectiv strategic pe termen lung (2010); militează pentru coordonarea politicilor 
economice şi sociale din perspectiva relansării ocupării forţei de muncă (“o 
strategie coordonată în favoarea ocupării”), a creării unui coridor de conciliere 
a cerinţelor de sporire a competitivităţii cu cele ale creării de locuri de muncă 
durabile, de calitate mai bună, a prevenirii şomajului şi limitării şomajului de 
lungă durată. Această reorientare a fost reînnoită la Consiliul European de la 
Lisabona din martie 2000. În decizia Consiliului European asupra liniilor direc-
toare ale ocupării în statele membre, se sublinia că obiectivul strategic al U.E. 
în primul deceniu al mileniului 3 este acela de: “…a deveni economia cunoştin-
ţelor cea mai competitivă şi dinamică din lume, capabilă de o creştere durabilă 
însoţită de îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a ocupării şi de o mai mare 
coeziune socială. Realizarea acestui obiectiv va permite Uniunii să restabileas-
că condiţiile ocupării depline” (s.n.; Décision du Conseil, 2000). 

În acest context sumar creionat, să vedem în continuare cum a evoluat 
ocuparea forţei de muncă, tendinţele acesteia în ultimul deceniu al secolului 
XX. 

Datele tabelului nr. 6, privite static şi dinamic, global şi pe grupe de ţări, 
prilejuiesc câteva constatări relevante pentru evoluţia relaţiei dintre creşterea 
economică şi cea a ocupării forţei de muncă, ca şi pentru sesizarea impactului 
dinamizator al SEO în ce priveşte modelul de ocupare în condiţiile unei rate 

de creştere economică pozitivă, cu valori, în perioada 1997-1998, cuprinse în-
tre 2,6% şi 3,3% la nivelul U.E.15. Există mari diferenţe pe ţări, în favoarea ce-
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lor care au beneficiat de susţinută asistenţă din fondurile structurale (Irlanda, 
Grecia, Portugalia, Spania). 

a) Dacă avem în vedere ţările membre ale U.E.15, se constată o serie de 
inflexiuni în modelul şi intensitatea corelaţiei dintre creşterea economică 
şi dinamica ocupării globale. Fără a ne îndepărta prea mult de realitate, pu-
tem vorbi de două perioade distincte: ante şi post-Tratatul de la Amsterdam 
şi îndeosebi Decizia Consiliului European de la Luxemburg privind SEO. 

Astfel, între 1990 şi 1996, rata de creştere economică s-a menţinut mo-
destă, cu valori cuprinse, la nivelul U.E.15, între –0,4% (1993) şi 2,8% (1994), 

care, într-un anumit fel, poate fi interpretată ca o excepţie. Unele ţări (Finlanda, 
Suedia, Regatul Unit, Portugalia), în anii 1991–1993, au înregistrat valori nega-
tive ale creşterii PIB real, compensate – cu excepţia Portugaliei – de valorile 
superioare mediei în anii 1994–1996. În condiţiile prezentate, în întreaga peri-
oadă, ocuparea a crescut/scăzut proporţional mai rapid decât dinamica (+/-) a 
PIB. De menţionat şi faptul că sunt situaţii în care, deşi PIB sporeşte, ocuparea 
se reduce şi, evident, şomajul creşte. Acestea, alături de semnalele venite din-
spre comunitatea academică şi succesele modeste, chiar nereuşitele unor poli-
tici de ocupare lansate, ca şi presiunea bugetară exercitată de costul 
neocupării au “impus” o nouă gândire, mai pragmatică, în materie de ocupare 
durabilă, securitate a veniturilor, prelevări şi transferuri sociale. Ceea ce a con-
dus la aşa-numitul „„proces Luxemburg”. 

 
Tabelul nr. 6 

Evoluţia PIB real (1) şi a ocupării forţei de muncă (2) în U.E. 15, ţările 
membre şi ţări candidate,  

1991-2000, în % faţă de anul anterior 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

UE 15 1,7 0,2 1,2 -1,2 -0,4 -0,7 2,8 -0,2 2,4 0,7 1,7 0,4 2,6 1 2,9 1,6 2,6 1,6 3,3 1,8 

Belgia 1,9 0,1 1,6 -0,5 -1,5 -0,7 3 -0,4 2,6 0,7 1,2 0,4 3,4 0,8 2,4 1,2 2,7 1,3 4 1,8 

Danemarca 1,1 -0,6 0,6 -0,9 0 -1,5 5,5 -0,4 2,8 0,7 2,5 1,3 3 1,3 2,8 1,4 2,1 0,9 2,99 0,8 

Germania 5 1,7 2,2 -1,6 -1,1 -1,4 2,3 -0,2 1,7 0,1 0,8 -0,3 1,4 -1,2 2,1 0,9 1,6 1,1 3 1,5 

Grecia 3,1 -2,3 0,7 1,4 -1,6 1 2 1,9 2,1 0,9 2,4 -0,4 3,5 -0,3 3,1 3,4 3,4 -0,7 4,1 1,2 

Spania 2,5 1 0,9 -1,5 -1 -2,9 2,4 -0,5 2,8 1,8 2,4 1,2 3,9 2,8 4,3 3,7 4 3,5 4,1 3,3 

Franţa 1 0,2 1,5 1 -0,9 -1,2 2,1 0 1,7 0,8 1,1 0,3 1,9 0,5 3,4 1,3 2,9 1,8 3,1 2 

Irlanda 1,9 0 3,3 -0,3 2,7 0,6 5,8 3,1 9,7 5,1 7,7 3,6 10,7 6,1 8,6 6,9 9,8 6,1 10,7 4,7 

Italia 1,4 1,9 0,8 0,2 -0,9 -2,9 2,2 -1,8 2,9 -0,5 1,1 1 2 0,3 1,8 0,9 1,6 1,3 2,9 1,5 

Luxemburg 6,1 1,4 4,5 1,5 8,7 -0,2 4,2 0,7 3,8 0,7 2,9 1 7,3 1,3 5 2,1 7,6 2,2 8,5 5,5 

Olanda 2,3 1,8 2 0,2 0,8 0 3,2 0,5 2,3 1,4 3 2,3 3,8 3,2 4,1 3 3,9 2,8 3,9 2,5 

Austria 3,3 1,4 2,3 0,2 0,4 -0,6 2,6 -0,1 1,6 0 2 -0,6 1,3 0,5 3,3 0,8 2,8 1,4 3,2 0,9 

Portugalia 2,6 2,8 2,5 -1,6 -1,1 -2 2,2 -1 2,9 -0,7 3,7 -6 3,8 1,7 3,8 2,7 3,3 1,8 3,3 1,7 

Finlanda -6,3 -5,6 -3,3 -7,2 -1,1 -6,3 4 1,1 3,8 1,6 4 1,4 6,3 3,3 5,3 2,1 4,2 2,1 5,7 1,5 

Suedia -1,1 -1,5 -1,4 -4,4 -2,2 -5,2 4,1 -0,8 3,7 1,3 1,1 -0,6 2,1 -1,1 3,6 1,2 4,1 2,3 3,6 2,2 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Regatul 

Unit 

-1,5 -3 0,1 -2,3 2,3 -1,4 4,4 0,7 2,8 1,5 2,6 1,1 3,5 2 2,6 1,4 2,3 1,1 3 1,1 

Bulgaria ... ... -7,3 -8,1 -1,5 -1,6 1,8 0,6 2,9 1,3 -10 0,1 -7 -2,7 3,5 -2 2,4 -3,8 5,4 -3,5 

Cehia ... ... ... ... 0,1 -0,2 2,2 1,1 5,9 0,7 4,8 0,2 -1 -0,7 2,2 1,4 -0,8 -2,1 3,1 -0,6 

Estonia ... ... ... ... ... ... -2 -2,2 4,3 -5,3 3,9 -1,6 10,6 0,4 4,7 -1 -1,1 -4,1 6,6 -0,3 

Letonia -10,4 -0,8 -34,9 -7,3 -15 -6,9 0,6 -10 -0,8 -3,5 3,3 -2,7 8,6 1,9 3,9 0,6 0,1 -0,5 5,7 0 

Lituania -5,7 2,4 -21,3 -2,2 -16 -4,2 -9,8 -5,8 3,3 -1,9 4,7 0,9 7,3 0,6 5,1 -1 -4,1 -0,5 2,9 -3,3 

Polonia ... ... ... ... 3,7 -2,4 5,3 1 7 1,8 6 1,9 6,8 2,8 4,8 2,3 4,2 -2,2 4,2 -0,3 

România -12,9 -0,5 -8,8 -3 1,5 -3,8 3,9 -0,5 7,1 -5,2 3,9 -1,2 -6,1 -3,8 -5,4 -2 -3,2 -0,6 1,6 -0,8 

Slovenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 -1,7 4,8 0,9 

Slovacia ... ... ... ... ... ... ... ... 6,7 2,1 6,2 3,3 6,2 -1,1 4,1 1,5 1,9 -3,2 2,2 -1,4 

Ungaria ... ... ... ... -0,6 -6,3 2,9 -2 1,5 -1,9 1,3 -0,8 4,6 0 4,9 1,4 4,5 3,1 5,3 1 

Sursa: Macroeconomic Indicators in the EU, Employment in Europe, 2001, EC, Brussels, 
2001. 

 

Iar efectele pozitive nu au întârziat să apară. Este dificil însă, în acest mo-
ment, să apreciem, dacă avem în vedere contextul mondial, durabilitatea acestor 
procese, gândite ca procese de lungă durată şi cuprinzătoare perspectivă. 

A doua etapă, 1997(8)–2000, reflectă nemijlocit impactul SEO, al aplică-
rii directivelor (52 până la sfârşitul anului 2000) şi recomandărilor pentru relan-
sarea ocupării forţei de muncă ca liant al coeziunii economice şi sociale. În cei 
3 ani pentru care dispunem de date cu privire la realizarea SEO, cu o singură 
excepţie – Grecia în anul 1999 – ocuparea forţei de muncă are o evoluţie po-
zitivă; sporeşte de la un an la altul, dar, normal, cu un ritm mai lent decât creş-
terea PIB. Creşterea susţinută a U.E.15 şi a ţărilor membre a creat condiţii 
favorabile pentru sporirea ocupării; spre exemplu, în anul 2000, faţă de media 
creşterii PIB în U.E.15 de 3,3% şi a ocupării de 1,8%, amplitudinea diferenţelor 
pe ţări se înscrie în ce priveşte PIB între 10,7% în Irlanda şi 2,9% în Danemar-
ca, iar a ocupării între 5,5% în Luxemburg şi 0,8% în Danemarca. 

b) Cât priveşte ţările candidate supuse într-un interval redus de timp 
unor reforme şi restructurări de o magnitudine deosebită, nemaiîntâlnite în isto-
ria dezvoltării economice, situaţia este mult diferită ca sens, intensitate, corela-
ţii şi efecte. O primă constatare se referă la faptul că, de regulă, probabil şi în 
virtutea menţinerii unor comportamente ale vechiului model de ocupare, ale 
impactului potenţial al şomajului indus de unele reforme, corelaţia dintre evo-
luţia PIB şi cea a ocupării se derulează într-o zonă de anormalitate, respectiv 
ocuparea scade mai încet decât PIB, cu unele mici excepţii (Estonia, 
1995/1996, Letonia 1995/1996, Cehia, Polonia, Ungaria); în acelaşi pattern de 

evoluţie pot fi introduse şi ţările în care PIB creşte mai repede decât ocuparea 
sau aceasta din urmă continuă să se reducă. Această tendinţă este prezentă în 
toate ţările, cu excepţia Bulgariei în anul 1996. 
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După 1997, aceasta fiind cea de a doua constatare, apreciem că efectul 
procesului Luxemburg, în mod firesc, este puţin prezent în ţările candidate. 
Abia în anii 2000–2001, acestea au început să preia directivele CE cu privire 
la SEO şi să treacă la elaborarea PNA. În aceste condiţii, deşi cu câteva ex-
cepţii ritmurile de creştere economică sunt pozitive, cele ale ocupării forţei de 
muncă sunt în marea majoritate a ţărilor negative an de an, tinzând spre gene-
ralizare în anii 1998–2000. 

Cât priveşte România, de la un an la altul, ocuparea a fost descenden-
tă, chiar şi atunci când PIB a sporit. 

3.3. Strategia europeană pentru ocupare. Procese şi tendinţe 
semnificative pentru conturarea unui nou pattern al ocupării 

În condiţiile actuale de evoluţie a economiei mondiale în ansamblu, ca şi 
a fiecărei economii naţionale, ocuparea forţei de muncă şi combaterea şomaju-
lui s-au impus ca probleme globale, de stringentă actualitate, ale dezvoltării 

economice sustenabile, ale întăririi solidarităţii şi coeziunii economice şi socia-
le, ca probleme globale care însă “suportă” inegal impactul globalizării, al mon-
dializării economiilor. 

 

Graficul nr. 14. Creşterea PIB (real) şi a ocupării forţei de muncă în 
România, în perioada 1995–2000 

(în % faţă de anul anterior) 
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În Europa, ca şi în alte zone ale lumii, după mai bine de câteva decenii 
de neoliberalism, de importante, ca proporţii şi intensitate, presiuni asupra bu-
getelor de securitate socială, se conturează, în plan ştiinţific, dar mai ales în cel 
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pragmatic, un proces susţinut de mai puternică conştientizare şi o mare res-
ponsabilizare a tuturor factorilor implicaţi în managementul ocupării şi gestio-
nării resurselor umane. 

Ocuparea forţei de muncă – ca garant al securităţii venitului, al autopro-
tecţiei economice şi sociale, al menţinerii şi întăririi coeziunii economice şi so-
ciale – devine, în prezent, veriga fundamentală a construcţiei europene a unei 
―Europe mai democratice şi sociale‖ (Jacques Santer). Ultimul deceniu al 

secolului XX a fost, la nivel european, deceniul unor solide acumulări şi acţiuni 
în direcţia elaborării şi operaţionalizării, prin mecanisme adecvate, a coordona-
telor Modelului social european. Acest nou model, pe cale de concretizare 

prin punerea în operă, în mod coordonat, a unui pachet de politici şi măsuri, 
devine, la începutul secolului XXI, vector principal a Tratatului de la Amster-
dam. 

 

3.3.1. Tratatul de la Amsterdam (1997) care include un nou titlu asupra 
ocupării forţei de muncă şi combaterii şomajului – sinteză a unor preocupări şi 
acţiuni concretizate în decursul mai multor ani – constituie cadrul general în 
baza căruia se pun fundamentele unei noi strategii europene pentru ocuparea 
forţei de muncă şi combaterea şomajului. În baza prevederilor Tratatului, Con-
siliul European de la Luxemburg (noiembrie 1997) decide elaborarea Strategi-
ei europene pentru ocupare, o strategie multianuală pentru perioada 1998–
2002. În iunie 1999, cu prilejul Summit-ului de la Cologne, a fost semnat Pac-
tul european pentru ocupare. Summit-ul de la Lisabona (martie 2000), con-

sacrat problemelor ocupării, lansează noi linii directoare ale ocupării adresate 
guvernelor tuturor ţărilor membre ale U.E., precum şi recomandări specifice 
pentru fiecare ţară membră U.E. 

Deciziile Consiliului European de la Luxemburg marchează un nou punct 
de plecare, reflexie, reconsiderare şi acţiune a statelor membre în procesul de 
integrare/coordonare a diferitelor tipuri de politici şi punerea acestora în ―servi-
ciul ocupării forţei de muncă‖. Reprezintă atât o continuare pe coordonate 
noi a deciziilor angajate cu câţiva ani în urmă de către Consiliul European de la 
Essen şi Cartea albă “Creştere–Competitivitate–Ocupare” (1994), ca şi un 
exemplu la provocările noilor tendinţe ale evoluţiilor economice, sociale, mar-
cate, în plan economic, de globalizare şi de nereuşitele unor politici ale pieţei 
muncii. 

Principalele obiective stabilite la Luxemburg, în decembrie 1997, pentru 
SEO vizează: 

 politici active şi preventive de combatere a şomajului tinerilor şi a celui 
de lungă durată; 

 reforme ale fiscalităţii şi prestaţiilor sociale; 

 reducerea presiunii fiscale asupra costului muncii; 
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 educaţie şi calificare pe parcursul întregii vieţi (“tout au long de la vie”; 
“life long learning”); 

 îmbătrânirea demografică a forţei de muncă şi prelungirea vieţii active; 

 egalitate de şanse între femei şi bărbaţi; 

 promovarea sectorului de servicii; 

 parteneriatul social şi modernizarea organizării muncii. 
Liniile directoare şi recomandările elaborate de Consiliul European în 

concepţie integrată, ferm orientate pe probleme şi priorităţi coordonate, vizează 
realizarea obiectivelor ambiţioase stabilite la Lisabona pentru anul 2010, res-
pectiv o rată de ocupare a populaţiei în vârstă de 15–64 de ani de 70% pentru 
bărbaţi şi 60% pentru femei. Acestea urmează a fi prioritar realizate într-o mai 
susţinută politică a statelor membre în direcţia educaţiei şi formării profesionale 
pe parcursul întregii vieţi, a definirii mai bune a zonei de implicare şi a niveluri-
lor de acţiune a celor angajaţi în aceste acţiuni (guverne, autorităţi locale, pa-
tronate, sindicate etc.). În acelaşi timp, se apreciază, cu îndreptăţire, că 
partenerii sociali au datoria să se implice activ în punerea în funcţiune a fiecă-
reia dintre componentele Strategiei europene pentru ocupare. Evident, într-o 
abordare plurianuală, directivele anuale şi recomandările Consiliului European 
sunt destinate a susţine pas cu pas (an de an), în mod diferenţiat pe ţări, în 
funcţie de situaţia concretă, atingerea obiectivelor fixate la nivelul U.E., a co-
recta unele inadvertenţe, a introduce noi orientări, a nuanţa sau a deplasa ac-
centele puse pe una sau pe alta din măsurile de politică de ocupare şi 
combatere a şomajului. De altfel, acest mecanism de lucru este convergent cu 
art. 128, parag. 2 al Tratatului de la Amsterdam, care prevede adoptarea în 
fiecare an – pe baza analizei Planurilor naţionale de acţiune (PNA) şi a raportu-
lui de realizare a acestora – a liniilor directoare ale politicii de ocupare a state-
lor membre U.E. în cadrul unei strategii coordonate în favoarea ocupării. 

SEO este susţinută prin credite din Fondul social european, ale cărui ac-
ţiuni pentru perioada 2000–2006 sunt preponderent orientate pe problemele 
ocupării forţei de muncă în statele membre. 

Ca atare, problematica ocupării forţei de muncă se află, în prezent, între 
priorităţile Comisiei Europene care apreciază că este necesar să se facă totul 
pentru a lupta contra şomajului, al cărui nivel inacceptabil ameninţă coeziunea 
societăţii europene. De aceea, deciziile Consiliului European de la Luxemburg 
marchează un nou început pentru politica de ocupare şi combatere a şomaju-
lui. 

În acest cadru, este mai evident decât oricând că măsurile preventive 
au o importanţă deosebită pentru relaxarea evoluţiei şomajului tinerilor şi a 
şomajului de lungă durată, prin identificarea din timp a nevoilor individuale şi a 
celor ale pieţei muncii şi corelarea acestora, iar pe aceste baze, pentru a găsi 
răspunsuri adaptate, capabile să susţină sistematic măsurile active de inserţie 
profesională, sporirea capacităţii de ocupare a fiecărui stat membru şi a U.E. în 
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ansamblu. SEO – pus în operă începând din 1998 – este chemat să răspundă 
unor astfel de exigenţe. SEO este construit în jurul a patru axe principale sau 
pe patru stâlpi de rezistenţă (anexa nr. 18): 

 ameliorarea capacităţii de inserţie profesională; 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

 încurajarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi a lucrătorilor 
pentru a permite pieţei muncii să reacţioneze la provocările şi mutaţii-
le din economie; 

 întărirea politicilor de egalitate a şanselor. 
 

3.3.2. Procesul angajat şi lansat de Consiliul European la Luxemburg în 
1997 a reuşit să pună în funcţiune un cadru de succes, ambiţios prin obiective-
le sale finale, de coordonare a politicilor de ocupare în U.E. După trei ani de 
aplicare (1998–2000) a liniilor directoare şi a recomandărilor anuale, rezultatele 
sunt vizibile şi stimulative, efectele benefice ale diverselor programe şi reforme 
se fac simţite la scara societală şi individuală, chiar dacă există diferenţe şi in-
egalităţi între statele membre în ce priveşte asimilarea directivelor şi aplicarea 
recomandărilor. Sunt astfel confirmate concluziile Summit-ului de la Lisabona 
(23–24 martie 2000) cu privire la rolul fundamental şi global al societăţii cu-
noştinţelor pentru realizarea obiectivului ocupării depline, prin edificarea unei 
societăţi bazate pe cunoaştere, pe dezvoltarea politicilor de educaţie şi formare 
pe parcursul întregii vieţi, a calificărilor şi competenţelor în tehnologia informaţi-
ilor şi comunicaţiilor (TIC). 

În concluziile Consiliului European şi ale Comisiei Europene, pe baza 
analizelor rezultatelor SEO până la mijlocul anului 2000 (în vederea pregătirii 
liniilor directoare pentru anul 2001 care au fost dezbătute la Summit-ul de la 
Nisa), se subliniază: “Pentru a pune în operă strategia de la Lisabona, nici un 
proces nu trebuie adăugat celor deja în vigoare – marile orientări de politică 
economică, Luxemburg, Cardiff, Cologne. Este necesar mai întâi de a întări 
decizia politică la nivelul U.E. într-un anumit număr de domenii – inovaţie, re-
formă economică, educaţie şi formare, protecţie socială – prin adoptarea unei 
metode deschise de coordonare bazată pe liniile directoare, pe repere şi urmă-
rire (monitorizare) sistematică”. Evident, agenda socială adoptată la Nisa lan-
sează noi mesaje politice care vor orienta SEO spre măsuri noi, mai 
ambiţioase. 

Din punct de vedere economic – ca urmare a ameliorării politicilor eco-
nomice – reformele structurale cu efect asupra pieţelor muncii sunt aplicate 
într-un context economic mai favorabil, care stimulează cererea de forţă de 
muncă. Această particularitate generează responsabilităţi noi pentru factorii 
politici pentru ca reforma structurală să susţină şi să accelereze creşterea eco-
nomică şi a ocupării forţei de muncă în condiţii de menţinere a stabilităţii finan-
ciare şi a nivelului preţurilor. 
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Cu toate acestea, se remarcă în Raportul Comisiei Europene, pe piaţa 
muncii se menţin numeroase probleme structurale, cu deosebire în ce priveşte 
“diferenţele de evoluţie între grupuri sociale şi regiuni, care se manifestă prin 
fenomenul pieţei muncii cu două viteze (ş.a.) şi al disparităţilor regionale 
persistente”. În acelaşi timp, apar – practic pentru toate ţările membre – pro-
bleme noi, de tipul penuriei de forţă de muncă şi al deficitelor de calificări în 
anumite domenii, spaţii geografice etc. 

Din punct de vedere politic, Consiliul European a stabilit la Lisabona ca 
obiectiv ocuparea deplină în Europa într-o nouă economie, o economie emer-
gentă. În primul deceniu al secolului XXI, acest obiectiv se concretizează în 
sporirea capacităţii de reacţie, de răspuns la provocările generate de tranziţia 
spre economia şi societatea cunoaşterii, modernizarea şi consolidarea modelu-
lui social european, în întărirea deciziei de a investi în resursa umană, într-un 
model de protecţie socială activă şi o politică macroeconomică echilibrată. 

În aceste coordonate, educaţia şi formarea profesională pe parcursul 

întregii vieţi devine obiect al unei strategii complete care acoperă toate aspec-
tele procesului de învăţare, respectiv înglobează orice activitate de învăţare 
utilă, formală sau informală, care se înscrie într-un proces permanent destinat 
a îmbunătăţi cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele. 

Un element de primă mărime pentru SEO din perspectiva societăţii in-
formaţionale este reprezentat de elaborarea şi implementarea de progra-
me/măsuri capabile să garanteze că sistemele de educaţie şi formare şi 
cetăţenii vor fi echipaţi, dotaţi, pentru a putea participa la societatea informaţi-
onală, că vor fi pregătiţi pentru tranziţia spre societatea cunoştinţelor. 

În acest context sumar menţionat, se pune întrebarea care sunt progre-
sele principale care atestă necesitatea, utilitatea şi responsabilizarea factorilor 
implicaţi în elaborarea SEO, a PNA şi, desigur, în aplicarea lor? Şi, eventual, 
care sunt riscurile, dacă există asemenea riscuri? Deci care sunt rezultatele 
notabile? Ce perspective oferă? 

a) Perspectivele pozitive ale creşterii economice şi ocupării încurajează 
reforme economice îndrăzneţe în vederea restructurării şi ameliorării durabile a 
funcţionării pieţei muncii. 

b) Solida sporire a ocupării, pe fondul reluării creşterii economice. 
După 1997, au fost create 4 milioane de locuri de muncă, în special în ser-
vicii; cele mai puternice creşteri s-au înregistrat la forţa de muncă cu calificare 
înaltă (specialişti şi tehnicieni), ca şi la lucrătorii din comerţ şi personalul din 
servicii; pentru prima dată după 1990, numărul locurilor de muncă cu timp 
complet de muncă îl depăşeşte pe cel al celor cu timp parţial (63% din creş-

terea totală a locurilor de muncă), deşi locurile de muncă cu timp parţial şi cele 
temporare continuă să crească (3% pe an); aceasta reprezintă 30% din numă-
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rul total al locurilor de muncă din U.E. (80% din locurile de muncă cu timp par-
ţial sunt ocupate de femei). 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15–64 de ani a crescut de la 
60,1% în 1997 la 63,3% în 2000; deşi femeile au fost principalele beneficiare 
ale acestor creşteri, rata lor de ocupare (54% în 2000 şi 50,7% în 1997) este 
sensibil inferioară celei a bărbaţilor (70,4% în 1997 şi, respectiv, 72,5% în 
2000). 

Deşi rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15–64 de ani sporeşte în 
toate ţările, există diferenţe pe ţări destul de importante. De menţionat că une-
le dintre acestea au atins deja nivelurile preconizate pentru anul 2000 – o rată 
globală de ocupare de 70% (60% pentru femei). Între acestea, se detaşează 
Danemarca (76,5%), Suedia, Olanda, Regatul Unit (peste 70%); alte state – 
Grecia, Spania, Italia – mai au încă un drum lung de parcurs (în 2000 rata de 
ocupare se situa între 53% şi 55%). 

c) De remarcat prezenţa mai mare a tinerilor pe piaţa muncii, ceea ce 
poate fi apreciat ca un progres în gestionarea procesului de tranziţie de la 
şcoală la activitate. Astfel, în 2000 faţă de 1997, rata de ocupare a tinerilor 
în vârstă de 15-24 de ani sporeşte de la 36,9% la 40,3% pentru ambele sexe, 
de la 40,7% la 43,8% pentru bărbaţi şi de la 33,7% la 36,8% pentru femei 
(anexa nr. 19); 

d) Este de remarcat şi tendinţa de sporire a ratei de ocupare a populaţiei 
în vârstă de 55–64 de ani de la: 36,2% la 37,7% pentru totalul forţei de muncă 
din această grupă de vârstă, de la 47,1% la 47,9% pentru bărbaţi şi, respectiv, 
de la 26,1% la 27,9% pentru femei. 

Sigur că, şi în aceste cazuri, se manifestă inegalităţi pe ţări, regiuni etc. 
(anexa nr. 19). Politicile de stimulare/favorizare a tranziţiei de la “şcoală la 
muncă”, de prelungire a vieţii active sunt încă limitate, adesea frânate. 

e) Ţările candidate, cu o singură excepţie, Ungaria, comparativ cu cele 
membre U.E., înregistrează diminuări ale ratei de ocupare totale, a celei a băr-
baţilor, ca şi a celei a femeilor. 

 Dacă în 1997 rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15–64 de ani avea 
valori cuprinse între 52% în Ungaria (o rată foarte scăzută) şi 68,6% în Ce-
hia (superioară mediei U.E.15 din acel an), în anul 2000 ecartul avea valori 
cuprinse între 51,5% în Bulgaria (cea mai scăzută rată de ocupare pentru 
cele 25 de ţări) şi 64,9% în Cehia, în scădere cu 3,7 p.p. faţă de 1997, 
menţinându-se în continuare superioară mediei U.E.15 din anul 2000. Ace-
leaşi tendinţe se înregistrează şi în ce priveşte ratele de ocupare ale bărba-
ţilor şi femeilor în vârstă de 15–64 de ani. 

 România, deşi se înscrie în trendul descendent (-3,3 p.p. pe total, -3,9 p.p. 
pentru bărbaţi, -2 p.p. pentru femei) caracteristic ţărilor candidate, atinge to-
tuşi, în 2000, la nivel global şi pentru femei, niveluri superioare celor realiza-
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te de U.E.15 în 2000 şi, evident, mai mari decât în multe din ţările membre 
U.E. (anexa nr. 19); 

 Rata de ocupare a tinerilor în vârstă de 15–24 de ani oscila în 1997 între 
28,6% pentru total, 32,4% bărbaţi şi 24,7% femei în Ungaria, sensibil in-
ferioară ratelor corespunzătoare din U.E.15 şi majoritatea ţărilor membre, şi 
42,7% – ambele sexe, 49,5% – bărbaţi, 35,9% – femei în Cehia, mai mare 
decât în U.E.15; în 2000 diferenţele se situau între 20,5% în Bulgaria (23% 
– bărbaţi, 18% – femei) şi 36,4% (39,3% – bărbaţi, 33,6% – femei) în Cehia. 

În consecinţă, nivelurile ratelor de ocupare ale tinerilor în vârstă de 
15-24 de ani în toate ţările candidate, inclusiv în România, erau inferioare ce-
lor realizate de U.E.15. Acesta reprezintă un semnal îngrijorător pentru relaţia 
dinamică dintre piaţa muncii şi piaţa educaţiei şi formării profesionale, inclusiv 
pentru managementul tranziţiei de la şcoală la activitate. 

 În fine, rate de ocupare inferioare ca mărime mediei U.E.15 şi celor mai 
multe dintre ţările membre, exceptând Estonia şi Lituania, se constată, în ţă-
rile candidate, şi în ce priveşte rata de activitate a populaţiei în vârstă de 
55–64 de ani. 

În lumina acestor sumare consideraţii prilejuite de datele din anexa nr. 
19, este evident că în prezent ţările candidate au o distanţă apreciabilă de par-
curs pentru a se apropia de (a atinge) obiectivele fixate de C.E. pentru anul 
2010 (an în care se apreciază că toate aceste ţări vor fi deja membre U.E.). Ca 
atare, problematica ocupării trebuie aşezată la locul ei şi susţinută – corespun-
zător concepţiei U.E. – prin toate celelalte tipuri de politici. Plastic vorbind, este 
vorba de a nu sacrifica ocuparea/omul/oamenii în “favoarea” unor echilibre 
nominale fără rezonanţă pozitivă în viaţa cetăţenilor europeni. Acesta rămâne 
încă un teren de confruntare doctrinară care nu poate fi soluţionată practic de-
cât prin politici convergente la scară naţională şi internaţională. 

 

3.3.3. Structura sectorială a ocupării forţei de muncă constituie una 
din axele principale de conciliere a nevoii de competitivitate cu cea de 
ocupare, a ocupării cu securitatea venitului 

Analizată comparativ, structura ocupării sectoriale a forţei de muncă – 
formată pe parcursul unei perioade relativ îndelungate – prezintă diferenţe 
sensibile în cele două grupe de ţări – membre U.E. şi cele candidate – şi mai 
ales între ţările candidate. În acest cadru, România ocupă o poziţie singulară, 

dar cu impact economic şi social puternic. Prin proporţie şi evoluţie, prezintă 
numeroase şi periculoase asimetrii (anexa nr. 20). 

Prima constatare, cu două aspecte relevante: populaţia ocupată în 
agricultură în U.E.15 în 1997 reprezenta 4,9%, cu o dispersie pe ţări între 1,9% 
în Regatul Unit şi 18,9% în Grecia; în 2000 comparativ cu 1997, aceasta se 

reduce la 1,5% în Regatul Unit şi 18,7% în Grecia, iar la nivelul U.E.15 la 4,4%. 
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Peste acest nivel se situează un număr relativ mic de ţări: Greciei i se adaugă: 
Portugalia (10,8%), Irlanda (7,8%), Spania (6,6%) şi Finlanda (6,3%). 

 
Graficul nr. 15. Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în ocuparea 

totală în U.E.15, ţările membre şi ţări candidate, în 1997 şi 2000, % 
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A doua constatare priveşte ţările candidate: fără nici o excepţie, deopotri-

vă în 1997 şi în 2000, ponderea populaţiei ocupate în agricultură este sensibil su-
perioară celei din U.E.15: între 5,6% (Cehia) şi 40,9% (România) în 1997 şi între 
5,2% (Cehia) şi 45,2% (România). Potrivit datelor Eurostat, singura ţară în care 
ponderea populaţiei ocupate în agricultură se situează la cote greu de imaginat 

în Europa, tinzând să sporească, este România. În alte ţări din acest spaţiu, di-
mensiunile relative ale ocupării în agricultură sunt inferioare nu numai celor din 
Grecia, dar şi celor din Portugalia şi Spania în anul 2000. Dacă ne referim exclusiv 
la România, este clar că aici sunt întrunite multe erori legislative şi de politică eco-
nomică care îşi transmit impactul nu doar asupra ocupării, ci şi a productivităţii glo-
bale, a competitivităţii produselor agricole/industriei alimentare pe piaţa 
românească şi piaţa internă a U.E., concurenţă neloială şi din partea unor compe-
titori pe propria noastră piaţă, împingând practic – din lipsă de resurse financiare şi 
a politicii preţurilor – agricultura cu un secol în urmă. Chiar şi numai pentru aceste 
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motive este nevoie de concentrare şi focalizare a eforturilor spre eficientizarea 
exploataţiei agricole integrate într-o concepţie modernă de dezvoltare a ruralului. 

În plus, aşa cum vom constata în continuare, masiva deplasare (în cifre absolute, 
dar mai ales relative) a ocupării în agricultură în România s-a realizat, în opinia 
noastră, printr-o dezindustrializare la fel de “forţată”, în parte fără orizont, ca in-
dustrializarea în regimul trecut. 

A treia constatare, populaţia ocupată în industrie la nivelul U.E.15 repre-

zenta 27,8% în 1997 şi 26,9% în 2000, cu o amplitudine a diferenţelor pe ţări ce se 
înscria în 1997 între 20,9% (Olanda) şi 31,2% (Germania), iar în 2000 între 20% şi 
30% în aceleaşi ţări. Ţările candidate deţin ponderi ale populaţiei ocupate în in-

dustrie, atât în 1997, cât şi în 2000, între circa 33% şi 40%. Reţinem, de pildă, că, 
în 2000, populaţia ocupată în industrie reprezenta 39,9% în Cehia, 37,7% în Slo-
venia, 37,3% în Slovacia, 34,7% în Estonia, 33,8% în Ungaria, 31,1% în Polonia. 
Cu 25,8% populaţie ocupată în industrie în anul 2000, România se situa pe ultimul 

loc între cele 10 ţări, ponderi sub 30% mai înregistrându-se doar în Letonia şi Litu-
ania. 

 

Graficul nr. 16. Ponderea populaţiei ocupate în industrie în U.E.15, ţările 
membre şi ţări candidate, în 1997 şi 2000, % 
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A patra constatare priveşte ponderea şi evoluţia populaţiei ocupate în 
servicii. Şi în acest segment există diferenţe sensibile între cele două grupe 
de ţări, pe de o parte, şi între România şi celelalte ţări fie din U.E.15, fie candi-
date, pe de altă parte. 

 

Graficul nr. 17. Ponderea populaţiei ocupate în servicii în U.E.15, ţările 
membre şi ţări candidate, în 1997 şi 2000, % 
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Fără prea multe comentarii, menţionăm doar că ocuparea în servicii în 
U.E. tinde spre 70%, în unele ţări acest nivel fiind depăşit (Danemarca, Ger-
mania, Luxemburg, Olanda, Suedia, Regatul Unit), tinzând spre un prag maxim 
de ocupare în acest sector (graficul nr.17); 

 Cu excepţia României, în care populaţia ocupată în servicii oscilează în jurul 
nivelului de 29%, în toate ţările candidate ocuparea în servicii depăşeşte de 
regulă, în anul 2000, 54%, Ungaria şi, într-o măsură ceva mai mică, Esto-
nia şi Letonia având chiar o pondere superioară celei realizate, în acelaşi 
an, de Grecia şi Portugalia (59,8%, 58,3% şi 58,7% faţă de 58%). 

Prin prisma ultimelor două constatări, credem că în România atât indus-
tria, cât mai ales serviciile au încă un imens potenţial de ocupare. Pentru 
aceasta însă este nevoie de politici adecvate de relansare a cererii, de îm-
bunătăţire a calităţii, de investiţii şi export de valoare adăugată, care 
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permit reducerea importurilor şi crearea condiţiilor de echilibrare a balan-
ţei de plăţi externe, de reducere a deficitului contului curent. Există poten-

ţial nepus în valoare, neglijat până la cote nepermise, de relansare cu succes 
pe unele segmente ale pieţei serviciilor (servicii medicale, serv icii turistice cu 
accent pe turismul cultural, servicii ştiinţifice, servicii în domeniul informaţiilor şi 
comunicaţiilor etc.). Toate acestea cu caracteristici ale unor locuri de muncă de 
antrenare care vor modifica configuraţia şi imaginea ocupării în România.  

 

3.3.4. Una dintre cele mai dificile probleme cu care România se confrun-

tă pe plan intern, dar şi în procesul de integrare derivă din ponderea redusă, în 
permanentă scădere, a numărului şi ponderii salariaţilor în totalul populaţiei 
ocupate. Problema a fost abordată şi în paragraful anterior; aici atragem doar 
atenţia că, în timp ce în România salariaţii reprezentau în anul 2000 – în con-
formitate cu metodologia BIM/Eurostat – 55,3% din totalul populaţiei ocupate, 
în ţările membre ale U.E.15 aceştia depăşeau 85%, în uşoară creştere compa-
rativ cu 1997. În plus, în ţări cum sunt: Danemarca, Franţa, Luxemburg, Olan-
da, salariaţii deţin peste 90% din populaţia ocupată. Numai Grecia are un nivel 
asemănător cu cel al României (56%). 

 

Graficul nr. 18. Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată în U.E.15 
şi ţările membre, în 1997 şi 2000, % 
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Pentru România, ponderea redusă, cu tendinţă neîntreruptă de diminu-
are, constituie un handicap cu impact economic puternic atât în ce priveşte sta-
rea economică a celor care au un loc de muncă, cât şi în ceea ce priveşte 
potenţialul de creare a fondurilor necesare securităţii sociale, menţinerii la cote 
decente, dacă nu îmbunătăţite, a relaţiilor intra şi intergeneraţii. Dacă aceste 
tendinţe se vor menţine, se conturează scăderea severă în următorii ani a ratei 
de înlocuire a venitului prin pensie, un domeniu în care deja există enorme 
dezechilibre şi tensiuni care afectează profund sănătatea şi securitatea naţiu-
nii.  

3.3.5. Numărul şomerilor a scăzut – pentru prima dată după o lungă peri-
oadă – în 2000 faţă de 1997 cu peste 3700 mii de persoane, iar rata şomaju-
lui cu 2,4 p.p., de la 10,6% la 8,2% (anexa nr. 21). Rate superioare mediei 

U.E.15 se înregistrează în: Spania (14,1%), Grecia (11,1%), Finlanda (9,8%), 
Franţa (9,5%); rate de şomaj mult sub nivelul mediei U.E.15 se constată în ţări 
cum sunt: Olanda (2,4%), Austria (3,7%), Irlanda (4,2%), Regatul Unit (5,5%) şi 
Suedia (5,9%). 

 

Graficul nr. 19. Rata şomajului în U.E.15 şi ţările membre, 
în anii 1997 şi 2000, % 
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De regulă, rata de şomaj a femeilor, chiar dacă se înscrie pe o curbă 
descendentă, este superioară ratei de şomaj a bărbaţilor. 

Tinerii în vârstă de 15–24 de ani continuă să rămână cea mai defavori-
zată categorie de forţă de muncă pe piaţa muncii (anexa nr. 21). În raport cu 
rata medie a şomajului, cea a tinerilor de 15–24 de ani este, la nivelul U.E.15, 
de circa 2 ori mai mare, în unele ţări membre fiind cu mult mai mare: Grecia – 
29,6%, Spania – 26,2%, Franţa – 20,1%, Italia – 30,8%, Finlanda – 21,4%. 

 
Graficul nr. 20. Rata de şomaj a tinerilor în vârstă de 15–24 de ani în 

U.E.15 şi ţările membre, în 1997 şi 2000, % 
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În anul 2000, ponderea tinerilor şomeri în vârstă de 15–24 de ani în tota-
lul populaţiei din aceeaşi grupă de vârstă era de 7,8% în anul 2000, în scădere 
faţă de 1997 (9,7%). 

Şomajul de lungă durată (12 luni şi peste), deşi în scădere, continuă să 

fie o problemă şi o preocupare majoră. Efectele economice şi social–umane 
ale acestei forme de şomaj – cu determinări multiple – sunt deosebit de dure, 
inclusiv pentru ţările bogate. La nivelul U.E., rata şomajului de lungă durată în 
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anul 2000 a fost de 3,6%, cu 1,6 p.p. mai mică decât în 1997; valori superioare 
mediei se constată în Danemarca (3,8%), Germania (4%), Spania (5,9%), 
Franţa (3,8%) şi Italia (6,4%). 

În aceeaşi perioadă, 1997–2000, evoluţiile şomajului, în diferitele sale 
structuri, se diferenţiază, cu extrem de puţine excepţii, de cele din ţările U.E.15. 
Evident, aceste “divergenţe” în raport cu evoluţiile din U.E. îşi au explicaţii obiec-
tive şi, deopotrivă, subiective. Cele obiective ţin de amplitudinea transformărilor 

induse de reformele economice în procesul de tranziţie, inclusiv de cele ale pie-
ţei muncii şi, nu în ultimul rând, de “presiunea” moştenirii în materie de ocupare a 
forţei de muncă. Cele subiective ţin de capacitatea instituţională şi managerială 

limitată, dar variabilă de la o ţară la alta, de mentalităţi şi comportamente ale for-
ţei de muncă şi ale partenerilor sociali pe piaţa muncii. În plus, la acestea apreci-
em că putem adăuga orientările, cel mai adesea diferite, ale U.E. şi ale 
organizaţiilor financiare internaţionale – în speţă, F.M.I. şi B.M. – în ce priveşte 
sistemul de legături dintre dimensiunile economice şi sociale ale reformelor, din-
tre economia reală şi cea nominală, dintre aşa-numita stabilizare macroeco-
nomică şi ajustare structurală şi dimensiunea umană a tranziţiei. 

 
Graficul nr. 21. Ponderea şomerilor în vârstă de 15–24 de ani în totalul 

populaţiei de aceeaşi grupă de vârstă, în U.E.15 şi ţările membre,  
în 1997 şi 2000, % 
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Nu de puţine ori, constrângerile din optica organizaţiilor financiare inter-
naţionale corecte, justificate, au creat presiuni şi tensiuni economice, îngustând 
foarte mult marja de manevră în materie de gestiune a resurselor umane – o 
problemă de competenţă guvernamentală, de dialog şi parteneriat social. 

În anul 2000 faţă de 1997, în toate ţările candidate, numărul de şomeri 
creşte; de asemenea, cu două excepţii – Letonia şi Ungaria – sporeşte şi rata 
de şomaj, având valori superioare celor din U.E.15: în anul 2000, rata totală 
de şomaj avea o amplitudine cuprinsă între 6,6% în Ungaria şi 19,1% în Slova-
cia (anexa nr. 21). 

 

Graficul nr. 22. Rata şomajului de lungă durată în U.E.15 şi ţările membre, 
în 1997 şi 2000, % 
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Graficul nr. 23. Rata de şomaj total, a tinerilor în vârstă de 15–24 de ani şi 
a şomajului de lungă durată în ţări candidate, în anul 2000, % 
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În anul 2000, rata de şomaj a tinerilor în vârstă de 15–24 de ani, sen-
sibil mai mare decât în U.E.15, avea valori cuprinse între 12,3% în Ungaria (de 
aproape 2 ori mai mare decât rata medie), 36,9% în Slovacia, 35,7% în Polo-
nia, 33,3% în Bulgaria, 23,7% în Estonia etc. În România, rata şomajului era, 
în acelaşi an, de 17,8%, în creştere cu 0,4 p.p. faţă de 1997 (17,4%). Privite 
numai în lumina acestor cifre, este evident că ţările candidate sunt şi vor fi în 

continuare confruntate cu o presiune puternică a tinerilor – o bună parte dintre 
ei intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii. Prevenirea şomajului tinerilor se 
conturează astfel ca una din priorităţile majore ale strategiilor şi, respectiv, ale 
planurilor anuale de acţiune ale acestor ţări. 

Alături de şomajul tinerilor, la fel de alarmant şi greu în consecinţe 
economice şi socio–umane este şi şomajul de lungă durată. Rata ridicată a 
şomajului de lungă durată şi ponderea mare a persoanelor care se află în şo-
maj de 12 luni şi peste în ţările candidate se impun, de asemenea, ca proble-
me prioritare ale pieţei muncii, la care factorii implicaţi trebuie să caute soluţii 
adecvate şi viabile în strategiile şi planurile naţionale de acţiune. Altfel, şomajul 
de lungă durată îşi va intensifica “capacitatea” de deprofesionalizare, de 
precarizare a ocupării şi veniturilor, de descurajare şi, de ce nu, de “susţinere” 
a pieţei paralele a muncii, de tensiuni şi disoluţie socială. 
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Graficul nr. 24. Rata de şomaj de lungă durată în ţări candidate, în anii 
1997 şi 2000, % 
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3.3.6. Şi o schimbare surprinzătoare în raport cu evoluţiile de până 
acum. Dacă această tendinţă se va menţine, multe din ortodoxismele în dome-
niul ocupării, modelului de ocupare etc. al ultimelor decenii vor fi puse în dile-
mă sau oricum va trebui, dacă nu în totalitate revizuite, cel puţin ajustate la noile 
realităţi. 

Aşa cum se apreciază în documentele U.E., pentru prima dată după 1990, 
numărul locurilor de muncă nou create cu timp complet a fost mai mare decât al 
celor cu timp parţial. Peste 63% din creşterea totală a numărului locurilor de mun-
că între 1997–2000 a fost deţinut de sporul locurilor de muncă cu timp complet, 
care, în general, întrunesc în mai mare măsură caracteristici ale unor locuri de 
muncă durabile, de calitate. 

În al doilea rând – şi aceasta reprezintă, de asemenea, o tendinţă nouă în 
raport cu evoluţiile precedente – numărul locurilor de muncă nou create cu 
contracte de muncă pe durată nedeterminată depăşeşte numărul celor tem-
porare. În jur de 57%-58% din locurile de muncă cu statut de salariat au fost lo-
curi de muncă cu contracte pe durată nedeterninată (această tendinţă şi-a 
făcut loc începând din 1994, fiind accentuată după 1997, o dată cu lansarea SEO). 

Concomitent, locurile de muncă cu timp parţial şi, respectiv, cele cu con-
tracte pe durate determinate şi-au continuat dinamica ascendentă, deşi creşterea 
acestora s-a încetinit. Astfel, în anul 2000, din numărul total al locurilor de muncă 
din U.E.15, 17,7% erau locuri de muncă cu timp parţial, iar 11,4% locuri de muncă 
cu contracte pe durată determinată. În raport cu aceste medii, aceste ponderi 
aveau valori care oscilau între 25% (Regatul Unit) şi 8% (Spania) pentru locurile 
de muncă cu timp parţial, respectiv 26,7% (Spania) şi 3,8% (Irlanda) pentru locuri-
le de muncă cu contracte pe durată determinată. Dacă locurile de muncă cu timp 
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parţial sunt, în majoritate covârşitoare, ocupate de femei (80% din persoanele 
care lucrează cu timp parţial), cele temporare sunt preponderent ocupate de băr-
baţi. 

În fine, de reţinut este şi faptul că, pe fondul creşterii prevalente a ocupării în 
servicii, apar şi semne ale sporirii ocupării în industrie. 

În ţările candidate, aceste ponderi sunt de regulă inferioare: 1,9% (Slova-

cia), 16,4% (România) pentru locurile de muncă cu timp parţial şi între 2,1% (Es-
tonia) şi 10,8% (Slovenia) pentru locurile de muncă cu contracte pe durată 
determinată. 

 

3.3.7. Încercând, în baza informaţiilor utilizate, o concluzie generală, remar-
căm două fenomene care coabitează: pe de o parte, progrese incontestabile înso-

ţite de tendinţe noi, iar pe de alta, menţinerea unor disfuncţionalităţi, distorsiuni şi 
constrângeri care devin obiect de preocupări prioritare în anii care vin. 

Progresele sunt legate de reformele structurale ale pieţei muncii, cu un 
triplu efect: de dinamizare funcţională a acestora; de sporire a capacităţii de 
adaptabilitate şi, am spune, şi anticipare şi reacţie a pieţelor muncii europe-

ne la provocările incluse de schimbările mediului economic şi social; de apro-
fundare, coerenţă şi coordonare a politicilor economice şi sociale la scară 
europeană şi naţională din perspectiva dezvoltării umane durabile, printr-o 
mai bună folosire a mecanismului ocupării forţei de muncă. 

Constrângerile/problemele rămase în suspensie, care necesită acţiuni 
coordonate în continuare, se concentrează în zone cum sunt: şomajul încă ma-
re al tinerilor în vârstă de 15–24 de ani, asociat cu o rată/pondere încă neper-
mis de mare într-o Europă nouă a şomajului de lungă durată; ecarturi 
persistente în ce priveşte ocuparea, capacitatea de inserţie şi adaptare, egali-
tatea de şanse, oportunităţi şi tratament; participare la educaţie şi formare pro-
fesională pe tot parcursul vieţii; disparităţi regionale; rata relativ redusă de 
ocupare a populaţiei de 64 de ani şi peste; apariţia unor semnale din ce în ce 
mai puternice cu privire la existenţa unei penurii cantonate în anumite segmen-
te profesionale; inegalităţi puternice în ce priveşte şansele de ocupare ale dife-
ritelor grupuri profesionale şi profesii. În ultimii 5 ani, de exemplu, potrivit 
aprecierilor C.E., creşterea ocupării a fost spectaculoasă (5% pe an) în profesii 
legate de informatică sau stimulate de procesele de globalizare a economiei, 
de cele de transformare a gestiunii şi, nu în ultimul rând, de apariţia unor noi 
nevoi sociale, cu şanse de dezvoltare. Aceasta ar putea deveni însă – printr-o 
politică înţeleptă de educaţie şi formare profesională – o zonă care, prin libera 
circulaţie a forţei de muncă în condiţii de egalitate de şanse şi tratament, ar pu-
tea fi acoperită în măsură însemnată de ţările candidate (atât pe piaţa lor inter-
nă, cât şi pe piaţa internă a U.E.). Şi, indubitabil, România ar putea să-şi aducă 
– prin cantitate şi calitate – contribuţia la acest proces. 



 

4. Perspective şi riscuri 

 

Progresele realizate de U.E. ca urmare a aplicării SEO, dar şi probleme-
le doar parţial soluţionate, numeroasele constrângeri care au apărut impun în 
continuare, susţin experţii C.E., politici macroeconomice sănătoase, o creştere 
economică stabilă, evoluţii apropiate ale salariilor şi veniturilor, reforme structu-
rale compatibile cu orientările majore de politică economică, completarea, 
combinarea şi rafinarea Directivelor C.E. pentru SEO, ca şi a recomandărilor 
pe ţări. 

Examinarea, după doi ani şi jumătate de aplicare a SEO, a rezultatelor 
obţinute a condus la concluzia menţinerii celor patru piloni (inserţie pro-

fesională, spirit antreprenorial, adaptabilitate, egalitate de şanse). Structura 
SEO pe 4 piloni şi-a dovedit valoarea şi nu trebuie modificată înainte de 
încheierea ciclului de 5 ani (2002). Dar, ca urmare a Summit-ului de la Lisa-
bona, noile orientări au fost încorporate în liniile directoare pentru anul 2001. 
Accentul principal introdus la Lisabona constă în ”…adoptarea unei strategii 
globale în materie de ocupare, de reformă economică şi coeziune socială în 
cadrul societăţii bazate pe cunoştinţe şi în angajamentul de restabilire a con-
diţiilor ocupării depline” (Décision du Conseil sur les lignes directrices de 
l’emploi des Etats membres en 2001). Comisia a optat pentru introducerea 
caracterului orizontal, care vizează concomitent obiectivul general (ocu-
parea deplină în 2010) şi fundamentele instituţionale ale strategiei. Această 

orientare delimitează de o manieră mai precisă rolurile diferiţilor factori impli-
caţi şi ia în considerare necesitatea continuării eforturilor de definire a obiecti-
velor şi metodelor de evaluare comparativă, inclusiv sistemul informaţional. 

În al doilea rând, caracterul orizontal al SEO vizează încă două aspecte 
apreciate drept esenţiale. Primul dintre acestea – subliniat cu deosebire de 
către Consiliul European de la Santa Maria de Feira – se referă la sporirea ro-
lului, implicării şi responsabilizării partenerilor sociali în aplicarea liniilor 
directive în zona lor de competenţă. Al doilea priveşte educaţia şi formarea 
profesională pe parcursul întregii vieţi, subliniată cu deosebire în concluziile 

Summit-ului de la Lisabona. Acest aspect are o relevanţă aparte pentru pilonul 
“inserţie profesională şi capacitate de adaptare”, fără a subestima importanţa 
sa şi pentru ceilalţi doi piloni ai SEO. 

4.1. Directivele CE privind SEO pe anul 2001 

Pilonul I. Ameliorarea capacităţii de inserţie profesională: 

 combaterea şomajului tinerilor şi prevenirea şomajului de lungă durată; 
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 o abordare mai favorabilă ocupării: prestaţii, impozite şi taxe, sisteme de 
formare profesională; 

 o politică performantă de prelungire a vieţii active; 

 dezvoltarea competenţelor pentru noua piaţă a muncii în procesul de 
educaţie şi formare profesională pe parcursul întregii vieţi. Acesta este 
considerat factorul cheie pentru dezvoltarea noii economii bazate pe cu-
noştinţe, pe tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, ameliorarea calita-
tivă şi cantitativă a ocupării forţei de muncă; 

 politici active destinate plasamentului în muncă, prevenirii şi eliminării lo-
curilor înguste deja apărute; 

 lupta împotriva discriminării şi promovarea integrării sociale prin lărgirea 
accesului la educaţie şi la ocupare. 
 

Pilonul II. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de noi lo-
curi de muncă: 

 noi oportunităţi de ocupare în societatea bazată pe cunoştinţe şi în serv i-
cii; imperativul exploatării tuturor posibilităţilor potenţiale de creare de lo-
curi de muncă, al mobilizării surselor de creaţie ale noii economii, 
inclusiv în domeniul serviciilor tradiţionale, productive şi personale, cât şi 
ale protecţiei mediului; 

 acţiuni locale pentru ocupare, inclusiv întărirea parteneriatului social la 
acest nivel; 

 reforme fiscale în favoarea ocupării şi formării, analiza impactului fiscali-
tăţii asupra ocupării; un sistem fiscal mai favorabil ocupării, prin uşura-
rea fiscalităţii şi prelevărilor obligatorii asupra muncii; sporirea 
investiţiei în resursele umane. 
 

Pilonul III. Încurajarea adaptabilităţii întreprinderilor şi salariaţilor: 

 modernizarea organizării muncii – stabilirea unui parteneriat durabil în 
acest sens, prin acorduri speciale privind variatele aspecte ale organiză-
rii muncii; ameliorarea calităţii vieţii de muncă; 

 susţinerea capacităţii de adaptare în întreprinderi, în procesul educaţiei 
şi formării pe parcursul întregii vieţi; acorduri cu partenerii sociali pe pro-
bleme majore ale educaţiei şi formării pentru a amplifica capacitatea de 
adaptare şi inovare; condiţii pentru a oferi fiecărui lucrător şansa de a-şi 
însuşi cultura societăţii informaţionale până în anul 2003; identificarea şi 
diseminarea celor mai bune practici în domeniul educaţiei şi formării. 
 

Pilonul IV. Întărirea politicilor egalităţii de şanse între femei şi băr-
baţi 

Realizarea obiectivului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi – în con-
formitate cu concluziile Summit-ului de la Lisabona – necesită, pe de o parte, 
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intensificarea eforturilor fiecărui stat membru, iar pe de altă parte, acţiuni con-
certate în ce priveşte condiţiile care influenţează comportamentul pe piaţa 
muncii al femeilor şi bărbaţilor. Practic, acestea se regăsesc transversal în cei 
patru piloni ai SEO. 

Principalele linii de acţiune se referă la: 

 “atacul” coordonat împotriva discriminării între bărbaţi şi femei, cu deo-
sebire în anumite sectoare şi profesii în care inegalităţile sunt frapante; 

 concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie, prin implicarea şi asu-
marea de responsabilităţi deopotrivă de către femei şi bărbaţi; facilitarea 
reintegrării în activitate după o perioadă de absenţă de pe piaţa muncii; 
servicii de calitate pentru realizarea unor sarcini familiale; suprimarea 
progresivă a obstacolelor care frânează reintegrarea în activitate. 

4.2. Posibile riscuri 

Deşi, din perspectiva ocupării, rezultatele sunt, după aproape trei ani ai 
drumului parcurs, încurajatoare, există însă, în raport cu obiectivul final şi cu 
directivele U.E., o serie de riscuri. Acestea sunt de natură diferită şi pot con-
duce la abateri sau derapaje în raport cu ţintele urmărite. 

În primul rând, se manifestă inegalităţi, explicabile până la un anumit 
punct, în aplicarea celor patru piloni la nivelul U.E. şi al ţărilor membre, după 
cum există diferenţe de la o ţară la alta în stabilirea priorităţilor, a mijloacelor de 
acţiune aferente fiecărui pilon. În mod cert, principalul mecanism de susţinere a 
politicilor active rămâne serviciul de ocupare, în primul rând serviciul public 
de ocupare care dispune de instituţii şi structuri operaţionale. De aici, un prim 
factor de risc cu caracter politic, şi anume: acela de a considera că proble-
matica ocupării şi programele de ocupare intră doar în sfera de compe-
tenţă a ministerelor muncii, ceea ce este nu numai fals, ci şi dăunător, 
deoarece ocuparea forţei de muncă, cu toate efectele ei benefice, impune 
o strategie integrată care angajează responsabilitatea întregului guvern, a 
parlamentului şi a tuturor partidelor. Este necesar deci ca în fiecare moment să 
existe voinţă şi acţiune politică coordonate, ale parteneriatului şi sindica-
telor, cooperare intra şi interguvernamentală, parteneriat cu societatea 
civilă în favoarea creşterii economice, a ocupării şi a prevenirii şomajului. 

În al doilea rând, există un risc economic şi financiar care poate bloca 
sau întârzia aplicarea SEO. Avem în vedere, concomitent, unda de şoc pe care 
încetinirea creşterii economice în S.U.A., schimbările în politica S.U.A induse 
de ultimele evenimente teroriste, dezechilibrele de pe pieţele financiare – cele 
mai globalizate – pot afecta, în sensul reducerii, rata de creştere economică la 
nivelul mondial, inclusiv în U.E., reformele structurale. Într-un asemenea con-
text, evident soluţionarea problemelor care fac obiectul SEO şi al PAN va fi cel 
puţin întârziată. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât este dificil de a împăca ob-



 

 

 

284 

iectivele ocupării cu restricţiile echilibrelor bugetare şi cu cele structurale. Dar, 
fără rezolvarea corespunzătoare şi corelată a acestor probleme, nu se poate 
înainta cu viteza dorită şi atinge rezultatele scontate. 

În al treilea rând, chiar dacă condiţiile favorabile creşterii ocupării din pe-

rioada 1998–2000 se vor menţine sau chiar îmbunătăţi (puţin probabil, însă), 
U.E. trebuie să facă faţă provocărilor noii economii, să recupereze decalajul 
faţă de S.U.A. şi Japonia în acest segment cheie al dezvoltării contemporane. 
Or, “…totuşi, condiţiile unei tranziţii reuşite spre o economie bazată pe cunoaş-
tere nu sunt în nici un caz întrunite în U.E. şi întârzierile ar putea fi înregistrate 
în ce priveşte un număr important de avantaje potenţiale dacă realizările la ni-
velul reformelor economice şi structurale nu se vor accelera” (Rapport conjoint 
sur l’emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000). 

În al patrulea rând, din varii motive, mai ales dacă mediul economic va 
avea de suferit, există riscul real al unor încordări în funcţionalitatea relaţii-
lor de parteneriat social, în angajarea fermă a partenerilor sociali pe linia 

aplicării directivelor SEO, a susţinerii sale în cele mai diversificate forme, a re-
formelor pieţelor muncii aflate în diverse stadii de realizare. Probabil că cel mai 
important centru de interes şi presiune în acest caz va fi reforma sisteme-
lor de impozitare, în general, a forţei de muncă, de indemnizare a şomeri-
lor în special. 

În al cincilea rând, unele riscuri pot rezulta din diferenţele dintre capaci-
tatea/voinţa organelor locale de a se implica în crearea locurilor de muncă la 
nivel local, în folosirea înţeleaptă a fondurilor destinate acestui scop. 

În al şaselea rând, există probleme de creare/funcţionare a unui sistem 
unic de înregistrare, monitorizare, evaluare a măsurilor din SEO şi PAN. 
Această necesitate înţeleasă este destul de departe de a se regăsi într-un sis-
tem informaţional coerent şi funcţional, la nivel U.E., în fiecare din ţările mem-
bre şi, într-o perspectivă nu prea îndepărtată, în cele candidate. Existenţa unui 
asemenea sistem de indicatori, construit pe baze conceptual–metodologice 
unitare, este extrem de importantă pentru noua politică a ocupării în U.E., 
concepută ca o componentă a Modelului social european, a cărui esenţă re-
zidă, în ultimă instanţă, în coeziune economică şi socială, în concertarea, 
prin politici şi mecanisme adecvate, a acestor două dimensiuni, dincolo 
de orice opţiune/doctrină politică. 

Fără îndoială, aceste riscuri vizează şi ţările candidate care sunt într-o 
fază mai puţin avansată de elaborare a SEO şi a PNA. Constrângerile econo-
mice, financiare şi fiscale amintite acţionează cu forţă mai mare în multe dintre 
aceste ţări, între care şi România, putând antrena distorsiuni majore. 
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4.3. În loc de concluzii: o nouă filosofie şi noi instrumente de 
susţinere a ocupării forţei de muncă 

4.3.1. Cu circa o jumătate de an în urmă, cu prilejul lansării acţiunii pen-

tru PNO în România, realizat cu asistenţa Olandei şi Germaniei, ambasadorul 
Olandei în ţara noastră, Pieter Jan Wolthers, remarca, cu multă îndreptăţire, 
următoarele: “…cel mai sigur mod de îmbogăţire (prosperitate, n.n.) este asigu-
rarea unui loc de muncă, şi nu corupţia, criminalitatea sau jocurile de noroc, 
inclusiv loto… E păcat să vedem că resursele umane din România, cea mai 
mare bogăţie naturală a ei, nu găsesc unde să muncească pentru ţara lor”. 

Pentru România – ţară candidată la U.E. – ocuparea, cu efectele ei mul-
tiple asupra securităţii individului, familiei sale şi societăţii, este o necesitate de 
prim ordin, dictată deopotrivă de factori interni (starea şi dinamica economiei, a 
reformelor economice, potenţialul uman al României – a doua ţară ca mărime 
din spaţiul central şi est-european etc.) şi externi (exigenţele şi costurile aderă-
rii la U.E.). În ultimă analiză, acestea impun gestionarea corespunzătoare, într-
o viziune strategică integrată, a resurselor umane, într-un cuvânt, încurajarea 
muncii, sporirea venitului şi securităţii sociale prin muncă, şi nu prin “accepta-
rea statutului de şomer” în condiţii de protecţie socială fragilă sau ale muncii la 
negru. 

Orientările mai recente (2001) privind politicile pieţei muncii vizează con-
solidarea componentei active inclusiv printr-o mai bună gestionare şi monito-
rizare a programelor de ocupare, prevenire şi combatere a şomajului. A face 
efectiv din ocuparea forţei de muncă, prevenirea şi combaterea şomajului 
o prioritate a reformei economice şi sociale articulată cu celelalte componente 
răspunde atât nevoilor interne de valorificare a celui mai abundent factor de 
producţie – forţa de muncă – cât şi unor cerinţe care derivă din preluarea, 
transpunerea şi aplicarea acquis-ului comunitar în procesul de pregătire a inte-
grării în U.E. 

Dacă previziunile se vor dovedi corecte şi/sau va exista voinţa politică de 
realizare a lor, anul 2001 va marca o schimbare de concepţie şi practică în ce 
priveşte încurajarea ocupării forţei de muncă. Esenţa acestei schimbări rezidă 
în deplasarea accentuată de la măsuri pasive spre cele active, în promova-
rea prin variate politici, mecanisme şi dispozitive de gestionare a pieţei muncii 
capabile să stimuleze căutarea activă a unui loc de muncă şi, concomitent, 
munca performantă, competitivă. 

Totodată, şi aceasta este esenţial pentru România, nevoia articulării 
componentelor reformelor şi a mecanismelor de realizare a acestora este mai 
actuală mai mult decât oricând înainte. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât în 
plan pragmatic, al acţiunii concrete, câştigă teren, devenind perenă, ideea po-
trivit căreia ocuparea forţei de muncă nu mai este, dacă a fost vreodată în mod 
real, doar o problemă a pieţei muncii, ci una a tuturor pieţelor. Ca atare, ocu-
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parea forţei de muncă – în măsura în care este acceptată şi tratată ca prioritate 
– nu se poate realiza în condiţii optime fără creştere economică şi structuri 
economice sănătoase, eficiente, fără macrostabilitate şi coerenţă structurală, 
fără echilibru în interiorul mixului de politici economice, educaţional–formative, 
sociale. Altfel nu se poate ieşi din cercul vicios al “ocupării forţei de muncă 
versus competivitate”, cu efectele lui turbulente asupra economiei şi societăţii. 
Susţinerea ocupării forţei de muncă printr-o nouă abordare strategică şi tactică, 
crearea unei structuri compatibile cu cea din ţările membre ale U.E., reducerea 
în perspectivă a decalajelor nu mai pot fi neglijate sau marginalizate. Nu se 

pot sacrifica, credem, interese şi obiective de perspectivă, în favoarea unora cu 
rază scurtă de acţiune, de cele mai multe ori contraproductive, cu efecte nega-
tive, cu costuri sociale ridicate, de durată. 

4.3.2. Principalele obiective şi priorităţi ale ocupării forţei de muncă 
pe termen lung, la orizont 2010/2011, pot fi sintetizate astfel: 

 sporirea ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă de la 55% în 
2000 la 68%-70% (apropiat de nivelul pe care şi-l propune U.E. pentru 
2010); o rată a şomajului care ar putea evolua de la 10%-11% în anii 
2001/2002 la 7%-8% în 2004 şi, respectiv, 5%-6% în 2010/2011; 

 prevenirea, prin crearea unei pieţe tranziţionale de la şcoală la activitate, 
a şomajului tinerilor; 

 ameliorarea puternică a structurii ocupării forţei de muncă: de la desin-
cronizări şi asimetrii spre convergenţă a structurii ocupaţionale; redu-
cerea şi întinerirea populaţiei ocupate în agricultură, concomitent cu 
diversificarea activităţilor din mediul rural; stabilizarea şi stabilitatea re-
lativă a populaţiei ocupate în sectorul secundar şi eficientizarea ocupă-

rii în acest sector vital pentru asigurarea condiţiilor absolut necesare 
dezvoltării sustenabile (structuri sectoriale eficiente, locuri de muncă du-
rabile, securitatea venitului din muncă, autoprotecţie etc.); crearea condi-
ţiilor minim necesare pentru sporirea durabilă a ocupării în sectorul de 
servicii, cu accent pe activităţile de înaltă tehnicitate şi complexitate ca-
re asigură crearea de locuri de muncă de antrenare, performante şi 
eficiente, limitează emigrarea forţei de muncă înalt calificate şi încura-
jează reîntoarcerea celor care studiază în străinătate; 

 limitarea, prin politici corecte de salarii şi venituri, prin politici fiscale 
atractive, prin crearea unui mediu prielnic şi predictiv pentru dezvoltarea 
afacerilor, deopotrivă a proceselor accentuate de segmentare/polarizare 
pe piaţa muncii, ca şi a pieţelor paralele ale muncii; 

 egalitate de oportunităţi şi tratament; urmărirea mai atentă şi combaterea 
unor fenomene de discriminare, de încălcare a acestui principiu funda-
mental al creării Europei sociale; 

 consolidarea progreselor în domeniul educaţiei şi formării profesiona-
le iniţiale şi continue, relansarea cererii economice şi sociale de educa-
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ţie; legături funcţionale între evoluţia pieţei muncii, a cererii de calificări şi 
oferta sistemului de EFPC; 

 limitarea proporţiilor şi reducerea şomajului de lungă durată; 

 atenuarea disparităţilor regionale/teritoriale în ce priveşte rata de ocupa-
re, de şomaj, nivelul veniturilor etc.; 

 asigurarea unui raport funcţional, benefic, între internalizarea unor cos-
turi induse de gestionarea ocupării şi şomajului (de pildă importul de 
şomaj) şi, respectiv, externalizarea altor costuri şi/sau beneficii genera-
te de libera circulaţie a forţei de muncă, transferul – prin migraţie lega-
lă/ilegală, prin acorduri bilaterale – de competenţe, cooperare 
internaţională etc. 
4.3.3. În deplin consens cu orientările U.E. în materie de ocupare a for-

ţei de muncă, instrumentul principal de punere în operă devine Planul naţional 
de acţiune multianual. Prevederile acestuia, în fiecare etapă, ţinând seamă 
de priorităţile naţionale, trebuie să fie compatibile cu Directivele U.E. pentru 
SEO. În plus, să ţină seamă de recomandările anuale ale C.E. adresate fiecă-
rei ţări. Ţările candidate, între care şi România, se află în curs de elaborare a 
acestor PNO. Ca atare, apreciem că, valorificând inteligent şansa oferită de 
U.E., minimizând costurile şi maximizând beneficiile, cuvintele cheie ale unui 
asemenea PNA sunt: capacitatea sporită de ocupare, inserţie profesională 
şi în activitate; prevenire a distorsiunilor majore; articulare a mixului de 
politici; mobilitate/adaptabilitate/flexibilitate; coerenţă/coordonare; moni-
torizare şi evaluare. Iar premisa esenţială rezidă în asigurarea pe termen lung 
a unui ritm de creştere economică relativ înalt (mai înalt decât media U.E.) 
concomitent cu accentuarea ajustărilor structurale din economie, sporirea per-
formanţelor economice, a competitivităţii şi veniturilor. Se pare că, pornind de 
la propriile noastre condiţii, trebuie să învăţăm să folosim şi să protejăm mai 
bine cea mai importantă resursă a ţării, să obturăm canalele de irosire a capita-
lului uman. 

PNAO va fi construit pe cei patru piloni ai SEO: îmbunătăţirea capacităţii 
de angajare şi ocupare, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de noi 
locuri de muncă, sporirea capacităţii de adaptabilitate a întreprinderilor şi lucră-
torilor, consolidarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Concomitent, 
practic, pentru fiecare pilon se va urmări şi soluţionarea unor probleme de tipul 
legislativ–instituţional, al capacităţii de implementare a PNO la nivel naţional şi 
local, parteneriat social, training pentru implementarea acţiunilor finanţate din 
Fondul social european. 

Aşa cum se exprima domnul Fotiadis, reprezentant al delegaţiei U.E. în 
România (până nu demult), acest plan: “va reprezenta principalul instrument al 
politicii sociale care va ajuta România în rezolvarea problemelor pieţei muncii 
într-un mod organizat”. Altfel spus, va ajuta la crearea cadrului legislativ şi ad-
ministrativ, pe baza modelelor practicate în U.E. 
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Corespunzător liniilor obiective ale SEO pentru anul 2001, obiectivele 
orizontale vizează crearea condiţiilor propice ocupării depline într-o societate 

bazată pe cunoştinţe şi inovaţie. Acest obiectiv major al politicii de ocupare a 
U.E. este susţinut de măsuri şi recomandări adecvate fiecărui pilon. Ca atare, 
în formule concentrate şi adaptate trebuie să se regăsească şi (în) cei patru 
piloni ai PNA din România. La unele din acestea ne vom referi în continuare, 
cu sublinierea că nu putem acoperi aria vastă a complicatei şi controversatei 
problematici a ocupării şi şomajului în România. Vom încerca o grupare a 
acestora pe cei patru piloni ai SEO, respectiv ai PNAO. 

 

Pilonul I. Sporirea capacităţii de ocupare, de inserţie şi reinserţie 
profesională 

a) Reconsiderarea concepţiei/abordării ocupării forţei de muncă. În acest sens, 
este nevoie de acţiuni în direcţia: 

 perfecţionării legislaţiei muncii, înainte de toate a legii privind protecţia 
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională; 

 revederea sistemului de indemnizare, astfel încât să încurajeze căutarea 
activă a unui loc de muncă, cu respectarea principiilor solidarităţii, asigu-
rării şi echităţii; 

 relaţie funcţională şi stimulativă între performanţă şi remunerare, astfel 
încât să fie susţinută motivaţia pentru muncă; 

 revizuirea fiscalităţii asupra salariilor şi muncii, astfel încât costul ridi-
cat al muncii pe seama elementelor indirecte (a tot felul de contribuţii şi 
fonduri speciale) să nu mai descurajeze ocuparea forţei de muncă, crea-
rea de noi locuri de muncă, funcţionarea pieţei muncii, limitarea frontiere-
lor de acţiune ale acestui mecanism neproductiv, antieconomic şi social 
de încurajare a muncii la negru, a evaziunii fiscale etc.; 

 încurajarea reîntoarcerii la muncă după o întrerupere; 

 sporirea puternică a măsurilor active, atât sub aspectul fondurilor desti-
nate în acest scop, cât şi al zonei de acoperire a celor care intră sub in-
cidenţa acestor măsuri (U.E. îşi propune, la nivel mediu, o proporţie de 
20%);  

b) Politică de încurajare a prelungirii vieţii active, stopare/limitare a fenomenului 
de retragere prematură de pe piaţa muncii: 

 sporirea capacităţii de muncă şi adaptare a lucrătorilor în vârstă, prin pu-
nerea în operă de acţiuni de încurajare a perfecţionării calificării lor; pro-
movarea unor formule variate de amenajare a timpului de lucru, valorifi-
carea potenţialului productiv al persoanelor în vârstă prin acţiuni de 
neîngrădire a participării lor la muncă; 

 un acces suficient de larg al categoriilor mai înaintate de vârstă la forma-
rea profesională complementară, ceea ce ar conduce la egalizarea şan-
selor acestei categorii pe piaţa muncii. Aceasta implică şi schimbarea 
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mentalităţii forţei de muncă vârstnice, o mai mare deschidere spre mob i-
litate profesională şi chiar sectorială/teritorială a acestora; 

 sub aspect legislativ, se cer reglementări care să încurajeze participa-
rea la muncă, şi nu acceptarea, mai mult sau mai puţin “liber consimţită”, 
a şomajului voluntar (prin plăţi compensatorii, de pildă), care nu favori-
zează ocuparea, fie cu statut de salariat, fie în activităţi independente. 
Dimpotrivă, devine sursa de descurajare şi de conflict social. Iar aşa-
zisa protecţie socială este fragilă, nesustenabilă, alimentând extinderea 
sărăciei; 

c) Dezvoltarea competenţelor pentru noua piaţă a muncii, aflată în proces de 
restructurare şi dezvoltare, oricum, o piaţă probabil mult mai dinamică, 
competitivă, în care securitatea ocupării şi mobilitatea se armonizează. 

 

În acest context, educaţia şi formarea profesională continuă, pe par-
cursul întregii vieţi este factor cheie, decisiv pentru succesul ansamblului de 

măsuri necesare a fi luate în acest domeniu. Dezvoltarea noii economii bazate 
pe cunoştinţe, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor nu poate fi realizată fără 
crearea la nivel de masă a competenţelor necesare, inclusiv a celor metodo-
logice, participativ–contribuţionale şi sociale: “Valorizarea forţei de muncă apte 
de a fi ocupată presupune înarmarea persoanelor cu capacitatea de a accede 
la avantajele societăţii bazate pe cunoaştere şi a culege fructele acesteia, de a 
acţiona asupra deficitului de calificări, de a preveni eroziunea calificărilor dato-
rită şomajului, nonparticiparea şi excluderea pe parcursul întregii vieţi” (Lignes 
directrices pour l’emploi en 2001). 

Din această perspectivă este necesar a fi întreprinse măsuri vizând: 

 evaluarea reformelor din domeniul învăţământului (preuniversitar, teh-
nic–profesional, superior) în vederea identificării punctelor forte care va 
trebui menţinute şi întărite şi, respectiv, a celor slabe care necesită co-
recturi şi adaptări la noile cerinţe derivând atât din nevoi naţionale, cât şi 
din nevoi legate de compatibilizarea cu sistemele şi reformele din U.E. 
Într-un cuvânt, şcoala românească ar trebui să reintre pe o traiectorie 
pozitivă, ocupând poziţia de prioritate naţională efectivă pe care o me-

rită. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât România ar putea fi – dacă-şi va-
lorifică potenţialul de care dispune – exportatoare de servicii de 
educaţie şi formare profesională în domenii cheie, competitive; 

 echilibru între diversele componente ale conţinuturilor învăţământului 
(curriculum), cu accent pe cunoştinţe cheie – tehnologic, informa-
tiv/comunicare, limbi străine – utile pe piaţa muncii, dar şi pentru învăţa-
rea pe tot parcursul vieţii; 

 eradicarea surselor de alimentare (prin necuprindere în învăţământ a cir-
ca 5% din numărul copiilor de vârstă şcolară) a analfabetismului; 
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 reducerea abandonului şcolar, cu deosebire în învăţământul preuniversi-
tar; 

 sporirea ratei de pasaj din învăţământul obligatoriu (9 ani) în învăţămân-
tul secundar; 

 revigorarea, prin sprijin substanţial, a învăţământului din mediul rural; 

 crearea unor condiţii favorabile pentru trecerea fără mari dificultăţi de la 
şcoală la viaţa activă (o a doua şansă, calificări cheie şi chiar organiza-
rea unei aşa-numite “pieţe tranziţionale a muncii”, încurajarea – prin di-
verse mecanisme fiscale şi de creditare a agenţilor economici – a 
angajării absolvenţilor, reglementarea juridică, pe baze contractuale, a 
practicii elevilor şi studenţilor etc.); 

 crearea condiţiilor – financiare, materiale, umane – care facilitează acce-
sul adulţilor la programe/stagii de formare continuă. O mai clară delimita-
re a competenţelor şi răspunderilor factorilor implicaţi, întărirea 
parteneriatului social, participare şi management adecvat la nivel 
local astfel încât să fie satisfăcute, înainte de toate, nevoile comunităţilor 

locale, atât în domeniul economic, cât şi în cel social; 

 dotarea cu mijloace informatice moderne, lărgirea accesului la Internet şi 
la resursele multimedia; 

 folosirea mai bună în interiorul diferitelor categorii de populaţie activă a 
oportunităţilor oferite de programele de asistenţă internaţională (Socra-
tes, Leonardo da Vinci, RICOP, PHARE 2001 ş.a.); 

d) O mai bună inserţie profesională a tinerilor în vârstă de 15–24 de ani şi 
reinserţie a şomerilor de lungă durată: 

 punerea în acţiune a unor strategii cu caracter preventiv: identificarea 

în timp util a nevoilor de forţă de muncă, a aspiraţiilor individuale şi con-
cilierea acestora astfel încât creşterea şomajului să fie limitată şi/sau 
prevenită; 

 reglementări juridice compatibile cu cerinţele inserţiei profesionale rapide 
şi eficiente; 

e) Un accent incomparabil mai mare pe măsuri active de ocupare, în vederea: 

 stimulării reale a interesului pentru căutarea activă a unui loc de muncă, 
schimbării mentalităţilor şi comportamentelor; 

 prevenirii fenomenelor de excludere socială; 

 prevenirii deficitelor, locurilor înguste în ce priveşte anumite calificări 
şi/sau competenţe; 
Realizarea acestor deziderate implică: 

 îmbunătăţirea serviciilor de identificare/studiere a locurilor de muncă 
disponibile, de mediere şi plasare. Dar activitatea de calitate în acest 

domeniu necesită sporirea numărului de personal care-şi desfăşoară ac-
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tivitatea în astfel de servicii şi îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale, 
înarmarea cu competenţele necesare; 

 politici speciale de orientare şi consiliere profesională pentru evitarea de-
ficitului/excedentului de calificări pe piaţa muncii; 

 politici de creare de locuri de muncă atractive, durabile, competitive şi 
recompensatorii pentru forţa de muncă de înaltă calificare, prevenind 
astfel, în bună măsură, migraţia acestora sau asigurând reîntoarcerea în 
ţară a tinerilor care studiază în străinătate; 

 evitarea ca prin “inginerii juridice” să se creeze o imagine deformată, ne-
reală asupra ocupării; 

f) Măsuri susţinute împotriva discriminării pe piaţa muncii, promovarea integră-
rii sociale prin ocuparea forţei de muncă. 

 

Pilonul II. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de locuri 
de muncă 

În acest scop, un accent aparte este necesar să se pună concomitent 
pe: crearea de locuri de muncă durabile de calitate, dezvoltarea IMM-urilor şi a 
microafacerilor, formarea managerilor, combaterea muncii la negru etc. 

 reducerea obstacolelor, cele mai multe birocratice, de creare de noi în-
treprinderi, de iniţiere a unor microafaceri. De asemenea, este nevoie de 
mai multă operativitate şi focalizarea, cu adevărat, pe domenii/probleme 
cheie, fundamentale în managementul şi aplicarea programelor de asis-
tenţă internaţională care vizează reconversia profesională; 

 reexaminarea legislaţiei fiscale cu privire la sarcinile salariale şi nonsala-
riale, precum şi a celei privind protecţia şi asistenţa socială. Un raport 
optim între costul direct al forţei de muncă, în speţă cel salarial legat de 
performanţă, şi cheltuielile indirecte, care majorează nepermis de mult 
costul muncii şi descurajează ocuparea; 

 condiţii pentru atragerea unei părţi a forţei de muncă din activităţile infor-
male în cele formale (se apreciază, în prezent, că circa 1,2 milioane de 
persoane lucrează la negru, fără contract de muncă); 

 identificarea sectoarelor/activităţilor care dispun de potenţial real şi dura-
bil de creare de locuri de muncă în condiţii de competitivitate. Este vorba 
de activităţi agricole, industriale, de servicii pentru producţie şi populaţie, 
inclusiv servicii sociale; 

 accent sporit pe acţiuni de ocupare la nivel local şi regional, pe baza 

studierii nevoilor locale de forţă de muncă şi de calificări, a orientării for-
mării profesionale în concordanţă cu acestea, a activizării parteneriatului. 
Elaborarea, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, iar în acest cadru, la 
nivelul diverselor localităţi şi chiar bazine de ocupare, a unor planuri de 
acţiune pentru ocupare ar putea fi o întreprindere benefică. 
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Pilonul III. Încurajarea/promovarea adaptabilităţii întreprinderilor şi 
a lucrătorilor 

Din raţiuni derivând mai ales din starea economică a întreprinderilor, din 
calitatea managementului firmelor cu capital majoritar de stat, dar nu numai, 
preocupările pentru promovarea schimbării şi adaptabilităţii au fost neglijate 
sau au ocupat o pondere extrem de redusă. Comportamentul celei mai mari 
părţi a firmelor, pentru o bună bucată de timp, a fost unul de supravieţuire, iar 

cel al lucrătorilor a rămas în bună măsură dependent de vechiul model de ocu-
pare a forţei de muncă. Nici sindicatele şi nici patronatele nu au acordat, în 
fapt, atenţia necesară dezvoltării adaptabilităţii firmelor şi lucrătorilor la provo-
cările şi schimbările din mediul economic şi social. 

Aceste comportamente, pe măsură ce s-au cronicizat, au devenit frâne 

ale unei evoluţii economice sănătoase, competitive, asiguratoare de locuri de 
muncă şi venituri. De aceea, promovarea mobilităţii companiilor şi lucrăto-
rilor în pas cu dinamica pieţelor trebuie să devină pilon important al PNA. 
Principalele direcţii de acţiune ar putea fi următoarele: 

 modernizarea organizării muncii şi a diverselor forme de muncă prin me-
canismul negocierii şi încheierii de acorduri între partenerii sociali 
(la nivel naţional, sectorial, regional, de firmă). Este vorba de acorduri 
cuprinzătoare, integrate, care includ simultan problematica economică şi 
tehnologică, cu impactul ei asupra organizării/amenajării timpului de 
muncă, a formelor de muncă, a echilibrului necesar între flexibilitatea 
ocupării şi securitatea economică şi socială a lucrătorului şi întreprinderii; 

 ameliorarea reglementărilor juridice în domeniu şi consolidarea instituţio-
nală a funcţionării instituţiilor pieţei muncii abilitate cu răspunderi în acest 
domeniu; 

 supravegherea aplicării corecte a legislaţiei muncii; 

 susţinerea adaptabilităţii prin educaţie şi formare de-a lungul întregii vieţi, 
promovarea sistemului de acorduri de parteneriat în acest scop. 
 

Pilonul IV. Dezvoltarea şi promovarea unor politici de egalitate a 
şanselor între femei şi bărbaţi 

a) Integrarea egalităţii şanselor între bărbaţi şi femei în politica economică şi 
socială naţională: 

 organisme specializate în probleme de egalitate a şanselor (în prezent, 
în România, în cadrul MMSS există o direcţie de ”egalitate a şanselor”; 

 analize periodice şi proceduri de evaluare a modului de aplicare/realizare 
a PNO pentru bărbaţi şi femei; 

 perfecţionarea sistemului informatic–statistic cu privire la egalitatea de 
şanse; 
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b) Combaterea discriminării între bărbaţi şi femei: 

 reducerea ecartului în ce priveşte oportunităţile de ocupare, tratamentul 
egal, nivelul salariului pentru o muncă de valoare egală, în general în ce 
priveşte situaţia femeii atât pe piaţa muncii, cât şi în activităţile de fa-

milie, comunitare ş.a; 

 măsuri în direcţia reprezentării mai echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în 
diverse sectoare şi/sau profesii, ca şi în funcţii de execuţie şi conducere; 

 egalitate de remunerare: aplicarea principiului “la muncă de valoare ega-
lă, salariu (venit) egal”; 

c) Concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie. Acesta este un domeniu în 
care – în ciuda acţiunilor întreprinse, inclusiv în plan legislativ – inegalităţile 
se menţin importante, iar şansele de reducere a lor pe termen scurt şi me-
diu sunt modeste. Reuşitele sunt dependente de factori economici, socio–
culturali şi educaţionali–formativi, comportamentali, religioşi, tradiţionali etc. 
Ca atare, direcţiile de acţiune pentru concilierea celor două componente 
majore ale vieţii adultului sunt: 

 măsuri şi politici de sprijinire a familiei, de dezvoltare a unor servicii soci-
ale în slujba familiei. Este vorba de servicii de calitate şi, în acelaşi timp, 
cât mai larg accesibile din punctul de vedere al preţului. De reţinut este 
şi faptul că serviciile sociale pentru familie pot deveni o sursă impor-
tantă de creare de noi locuri de muncă, educaţie şi formare profesio-
nală. Nu întâmplător, în literatura de specialitate, se vorbeşte de 
―economia socială‖ în calitate de potenţial creator de locuri de 
muncă durabile; 

 crearea de oportunităţi pentru reintegrarea în viaţa activă a femeilor şi, 
respectiv, a bărbaţilor, care, pentru o anumită perioadă, şi-au întrerupt 
activitatea. Examinarea obstacolelor existente şi iniţierea de măsuri în 
consecinţă (reconversie profesională, planuri de dezvoltare a carierei, 
formule diverse de ocupare etc.). 
În acest paragraf final al studiului nostru, pornind nu numai de la exami-

narea problemelor şi trendurilor din perioada 1990–2000, ci şi a semnelor de 
însănătoşire pe care economia României a început să le lanseze începând din 
anul 2000, am încercat să punem în evidenţă politici şi mecanisme de pro-
movare a ocupării, a prevenirii şi combaterii şomajului. 

Premisa fundamenatlă de la care am pornit şi pe care ne-am construit 
demersul analitic a fost aceea că: pentru România, care dispune de un impor-
tant potenţial de muncă, valorificarea acestui potenţial la cote cât mai înalte de 
eficienţă şi competitivitate, ocuparea forţei de muncă constituie o prioritate 
naţională. Dar, în abordarea acesteia, nu se poate face abstracţie de contextul 
general, sintetizat practic în provocările şi costurile generate şi atrase de 
globalizarea economiilor şi de integrarea în UE. De aceea, concluziile noas-
tre cu necesitate au ţinut seama de încă două seturi de condiţionalităţi. 
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Primul dintre acestea, recunoscut în literatura şi practica internaţională, 
se referă la faptul că ocuparea, prevenirea şi combaterea şomajului, ca ge-
neză, efecte şi soluţii, depind în ultimă instanţă de funcţionalitatea tuturor pie-
ţelor. Ca atare, pot fi soluţionate printr-un mix de mecanisme şi mijloace 
diferite ca natură, dar articulate într-o perspectivă globală. 

Al doilea, România ca ţară candidată este obligată, prin acordurile sem-
nate cu U.E. şi opţiunea fermă pentru integrare, să-şi racordeze politicile de 
ocupare şi combatere a şomajului la orientările U.E. în domeniu, evident cu 
accentele, priorităţile, mecanismele care sunt cerute şi posibil de aplicat în 
condiţii interne specifice. 

Desigur că există, în studiul nostru, priorităţi, mecanisme, probleme insu-
ficient abordate, precum există şi probleme care suscită discuţii. Dar mesajul 
pe care am dorit să-l transmitem este acela de reconsiderare a factorului uman 
în procesul de reformă economică şi socială, de mai bună valorizare a bogăţiei 
celei mai importante a României; sperăm să fie receptat corespunzător de cei 
cărora li se adresează. 

Noiembrie 2001 



 

ANEXE 

Anexa nr. 1 

Principalele documente ale U.E. pentru  
strategia europeană a ocupării 

 

 Traité d'Amsterdam (titre 128) (1997) 

 Sommet pour l'emploi de Luxembourg (novembre 1997) 

 La résolution du Conseil Européen, "La stratégie européenne pour l'emploi", 
Luxembourg, 1997 

 Lignes directrices de la SEO adoptées dans le cadre du Sommet de Luxem-
bourg ont été transposées en termes des mesures concrètes et administra-
tive par chaque Etat membre à travers de leur Plan d'action national pour 
l'emploi (PANs), PANs 1998, PANs 1999, PANs 2000. 

 Conférence à Strasbourg: Vers une approche stratégique de l'action locale 
pour l'emploi 

 Rapport conjoint sur l'emploi 2000 (version finale) (19/12/00) 

 Colloque – Stratégies territoriales en faveur de l'emploi (08/11/00) 

 "Agir au niveau local pour l'emploi" ou comment donner une dimension lo-
cale à la Stratégie européenne pour l'emploi. La campagne continue 
(25/11/00) 

 Les recommandations aux Etats membres (06/09/00) 

 Les lignes directrices pour l'établissement des plans d'action nationaux de 
l'année prochaine (06/09/00) 

 La Commission adopte un ensemble de dispositions percutantes pour accé-
lérer la reforme des marchés du travail de l'UE (06/09/00) 

 Conférence sur le financement de la protection sociale en Europe 
(13/12/99) 

 "Paquet Emploi": la touche finale (13/12/99) 

 L'emploi en Europe 1998 

 Des emplois pour des gens – des gens pour l'emploi: transformer les lignes 
directrices en action 

 Communications de la Commission sur les politiques communautaires en 
faveur de l'emploi 

 La stratégie européenne pour l'emploi – Investir dans les ressources hu-
maines, investir dans des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 

 Conférence européenne des directeurs des ressources humaines, 1999 

 "Le vieillissement de la population active européenne – Employabilité et 
productivité" (22/9/99) 
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 Mise en œuvre des lignes directrices au niveau local: conférence des 
maires en faveur de l'emploi (22/9/99) 

 Lignes directrices pour l'emploi 2000 

 Rapport conjoint sur l'emploi 1999 

 La Commission adopte les lignes directrices pour l'emploi de l'an 2000 
(9/9/00) 

 La Commission formule des recommandations sur la mise en œuvre des 
politiques de l'emploi des Etats membres (9/9/99) 

 Semaine de l'emploi 99: du 3 au 5 novembre 1999 

 L'action locale pour l'emploi (9/9/99) 

 Conférence sur l'employabilité de l'Observatoire de l'emploi (22/6/99) 

 Le Pacte européen pour l'emploi a été lancé au Sommet de Cologne 
(16/6/99) 

 Plans d'action nationaux pour l'emploi de 1999 (10/6/99) 

 Exécution de la stratégie de l'emploi: quinze séminaires sur l'emploi organi-
sés avec les Etats membres (26/4/99) 

 Stratégie coordonnée pour l'emploi: conférence de la présidence allemande 
(23/4/99) 

 La Commission adopte un document sur l'emploi pour le Sommet de Co-
logne (23/4/99) 

 La Suède devrait tirer parti de sa main-d‟œuvre qualifiée (15/3/99) 

 Conférences des ministres du travail du G8 sur les politiques d'emploi dans 
une économie globale en pleine mutation (8/3/99) 

 Moderniser les Services Publics de l'Emploi pour soutenir la stratégie euro-
péenne de l'emploi (Com (98) 641 final) 

 Les lignes directrices pour l‟emploi 1999 (version finale) 

 Rapport conjoint sur l'emploi, 1998 

 Rapport sur les taux d'emploi, 1998 
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Anexa nr. 2 

Sistemul de indicatori pentru SEO 
Indicatori ai performanţelor de bază 

Indicatorul Definiţie Funcţia – capacitatea 
cognitivă 

I. Indicatori ai ocupării: 

1.Creşterea ocupării totale Variaţia anuală a numărului de 
persoane care au un loc de 
muncă, în % 

Măsurarea rezultatului glo-
bal al strategiei pentru ocu-
pare 

2. Rata totală de ocupare Ponderea persoanelor ocupate 
în vârstă de 15-64 de ani în 
populaţia totală din aceeaşi 
grupă de vârstă, în %  

Indicator standard care 
exprimă performanţa ma-
joră a strategiei de ocupare 

3. Rata de ocupare pe grupe 
de vârstă* 

Ponderea persoanelor ocupate 
din grupa de vârstă de 15-24 de 
ani, 25-54 de ani, 55-64 de ani, 
în populaţia totală din grupele 
respective de vârstă, în % 

Indicator complementar de 
performanţă; este orientat, 
în principal, pe urmărirea 
modului de aplicare a reco-
mandărilor şi obiectivelor 
privind menţinerea persoa-
nelor vârstnice în activitate 
(55-64 de ani şi peste) 

4. Rata totală de ocupare în 
echivalent timp complet de 
muncă 

Numărul total de ore efectiv lu-
crate, raportat la numărul mediu 
anual de ore de muncă cu timp 
complet, calculat în raport cu 
populaţia totală în vârstă de 15-
64 de ani, în % 

Indicatorul are funcţia de a 
completa informaţiile pri-
vind rata ocupării, luând în 
considerare diferenţele 
între numărul mediu de ore 
de muncă pe o persoană 
care ocupă un loc de 
muncă. Poate fi calculat şi 
pe grupe de vârstă (indica-
torul 3) 

*) Indicatorii 2, 3 şi 4 sunt calculaţi pentru total forţă de muncă ocupată şi, separat, pentru 
bărbaţi şi femei. 

II. Indicatori ai şomajului (total, bărbaţi, femei): 

1. Rata totală de şomaj Nr. total de persoane în şomaj 
(corespunzător metodologiei 
BIM) în raport cu populaţia ac-
tivă totală, în % 

Indicatorul standard de 
evaluare/apreciere a strat-
egiei de combatere a şo-
majului 

2. Rata de şomaj a tinerilor Nr. de tineri în vârstă de 15-24 
de ani care se află în şomaj, 
raportat la populaţia totală din 
aceeaşi grupă de vârstă, în % 

Indicator standard de urmă-
rire/apreciere a incidenţei 
şomajului în rândul tine-
retului 

3. Rata şomajului de lungă 
durată 

Nr. de persoane aflate în şomaj 
de lungă durată (> 12 luni) ca 
pondere în populaţia activă to-
tală, în % (metodologia BIM) 

Indicator standard care per-
mite urmărirea şi evaluarea 
obiectivului de reducere a 
şomajului de lungă durată 
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III. Indicatori economici legaţi de ocupare: 

1. Creşterea reală a PIB Medie anuală, în % Măsoară activitatea totală: 
indicator al volumului total 
al producţiei din economie 

2. Creşterea productivităţii 
aparente a muncii 

Creşterea PIB pe persoană ocu-
pată, respectiv pe oră de muncă, 
în % 

Măsoară intensitatea mun-
că a creşterii economice: 
pune în relaţie volumul total 
al creşterii producţiei cu 
forţa de muncă suplimen-
tară necesară pentru a rea-
liza această creştere 

3. Costul unitar real al forţei 
de muncă 

Creşterea remunerării totale pe 
salariat, ajustată în funcţie de 
productivitatea forţei de muncă 
şi de deflatorul PIB, în % 

Măsoară costul forţei de 
muncă. Indice compas care 
combină: variaţiile costului 
total al forţei de muncă, în 
termeni reali, cu cele ale 
productivităţii muncii 

  

Indicatori ai politicilor de ocupare  
corespunzători Directivelor 1-3 

 
Directivele 1-2 

Variabile Indicatori 

 Input Output 

A: Nr. de tineri/adulţi care devin 
şomeri în decursul lunii x 

Indicator de efort: 
Proporţia tinerilor/adulţilor care 
au devenit şomeri în luna 

Rata de intrare în şomaj 
de lungă durată: proporţia 
tinerilor/adulţilor care se  

B: Nr. de tineri/adulţi aflaţi în 
şomaj fără întrerupere la 
sfârşitul lunii x + 6 (12) 

x şi au iniţiat un plan individual de 
acţiune înainte de a ajunge la o 
durată a şomajului 

aflau în şomaj fără între-
rupere la sfârşitul lunii x + 
6/(12).  

C: Nr. de tineri/adulţi care au 
devenit şomeri în cursul lunii x 
şi au iniţiat un plan de acţiune 
individual concret înainte de 
luna x + 6 (12) 

de 6/12 luni. 
C/A (%) 

B/A (%) 
 

D: Nr. de tineri/adulţi care au 
devenit şomeri în luna x şi se 
află tot în şomaj la sfârşitul lunii 
x + 6 (12) şi care nu au iniţiat 
încă un plan individual de 
acţiune 

Rata de nonefort (non-respect): 
proporţia tinerilor/adulţilor deve-
niţi şomeri în luna x care se aflau 
tot în şomaj în luna x + 6 (12), 
dar care nu au iniţiat un plan de 
acţiune individual. 
D/B (%) 
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Directivele 1-2 

Variabile Indicatori 

 Input Output 

Directiva 3 

E: Nr. de participanţi la pro-
grame de formare sau alte 
măsuri similare care, în peri-
oada precedentă, erau în şo-
maj (medie anuală) * 
 
F: Nr. de şomeri înscrişi/ înreg-
istraţi, medie anuală 

Rata de activizare*: nr. de parti-
cipanţi la programe de formare 
sau alte măsuri similare, care, în 
perioada precedentă, erau în 
şomaj, în raport cu nr. de şomeri 
înscrişi. Distribuţie pe tipuri de 
măsuri. 
E/F (%) 

Rata de reîntoarcere în 
şomaj după participare la 
un program/măsură ac-
tivă (%); distribuţie pe 
tipuri de măsuri (%) 
Facultativ: Rata de reinte-
grare în activitate după 
participare la programul 
de măsuri active (%); 
distribuţie pe tipuri de 
măsuri 

*) De preferinţă, medii anuale întemeiate pe măsuri lunare. 

 

Indicatori de performanţe structurale 
 

Directiva Indicatorul Definiţia 

Indicatori de educaţie şi formare profesională 

Directiva 6 Nivel mediu de instrucţie 
(LL1) 

Proporţia populaţiei care are o diplomă de nivel 
secundar ciclul 2, total, pe sexe, grupe de vârstă, 
în % 

 Rata de participare la 
procesul de educaţie şi 
formare (LL2) 

Proporţia populaţiei care este cuprinsă în sis-
teme de educaţie şi formare profesională, total, 
pe sexe, grupe de vârstă, statut profesional; în % 

Directiva 7 Rata tinerilor care părăsesc 
(abandonează) prematur 
sistemul şcolar (LL3) 

Proporţia populaţiei în vârstă de 18-24 de ani 
care au terminat învăţământul secundar primul 
ciclu (nivel 2) sau mai puţin şi nu au continuat 
nici studiile şi nici o altă formare profesională, 
total, pe sexe, în % 

Directiva 8 Accesul elevilor la ordi-
natoare (LL4)* 

Numărul elevilor pe un ordinator, total, pe nive-
luri de învăţământ (primar, secundar), în per-
soane 

 Accesul la Internet în şcoli 
(LL5)* 

Proporţia şcolilor conectate la Internet, după ni-
velul de învăţământ (primar, secundar) 

*) Cei doi indicatori vor fi utilizaţi împreună pentru a răspunde obiectivului Directivei 8 care 
constă în "echiparea şcolilor cu material informatic şi facilitarea accesului elevilor la Internet" 

Indicatori ai spiritului antreprenorial 

Directiva 10 Rata de ocupare în între-
prinderile mici şi mijlocii 
(RO IMM1) (%) 

Proporţia salariaţilor din IMM-uri în numărul total 
al persoanelor ocupate, total, bărbaţi, femei 

Directiva 11 Rata de activitate a inde-
pendenţilor (ROI2) (%) 

Proporţia lucrătorilor independenţi în nr. total al 
persoanelor ocupate total, bărbaţi, femei 

Directiva 13 Rata de ocupare în servicii 
(ROS3) (%) 

Proporţia persoanelor în vârstă de 15-64 de ani 
ocupaţi în servicii în nr. total al persoanelor de 
aceeaşi vârstă, total, bărbaţi, femei 
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Directiva Indicatorul Definiţia 

 Rata anuală de creştere a 
ocupării în servicii (ROS4); 
creştere medie anuală, în 
%  

Sporul +/- anual al numărului de salariaţi din sec-
torul de servicii, total, bărbaţi, femei 

 Ponderea ocupării în ser-
vicii (ROS5) (%) 

Proporţia salariaţilor ocupaţi în sectorul de servi-
cii în numărul total al populaţiei ocupate; total, 
bărbaţi, femei 

Indicatori de fiscalitate 

Directiva 14 Ponderea în PIB a pre-
levărilor totale (TT) (%) 

Încasări totale provenite din impozite şi cotizaţii 
sociale ale salariaţilor şi angajaţilor, în procente, 
din PIB 

 Sarcina fiscală medie 
pentru un celibatar care are 
o remunerare slabă (TW1), 
(%) 

Raportul între totalul prelevărilor (impozite 
asupra veniturilor persoanelor fizice, cotizaţii 
sociale ale salariaţilor şi ale angajatorilor, inclu-
siv impozitul asupra masei salariale) suportate 
de un lucrător celibatar fără copii care câştigă 
50% din salariul mediu şi remunerarea totală 

 Sarcina fiscală medie 
pentru un cuplu care are o 
remunerare scăzută/slabă 
(TW2) (%) 

Raportul între totalul prelevărilor (impozite 
asupra veniturilor persoanelor fizice, cotizaţiilor 
sociale ale salariaţilor şi angajatorilor, inclusiv 
impozitul asupra masei salariale) suportate de 
un cuplu fără copii, al cărui partener principal 
câştigă 50% din salariul mediu, şi remuneraţia 
totală 

 Rata efectivă de impozitare 
a forţei de muncă salariate 
(REIS) (%) 

Suma costurilor salariale indirecte şi a impo-
zitelor asupra veniturilor persoanelor fizice 
suportate de forţa de muncă salariată (exclusiv, 
deci, lucrătorii independenţi), exprimate în % în 
totalul salariilor brute 

Indicatori ai egalităţii între femei şi bărbaţi 

Directiva 19 Ecartul între ratele de 
şomaj absolute (EO1) 

Diferenţa între ratele de şomaj ale femeilor şi 
cele ale bărbaţilor în cifre absolute – puncte pro-
centuale 

 Ecartul între ratele de ocu-
pare absolute (EO2) 

Diferenţa între ratele de ocupare ale femeilor şi 
cele ale bărbaţilor în cifre absolute – puncte pro-
centuale 

 Indicele segregaţiei pro-
fesionale între sexe (EO3) 

Ponderea medie naţională a ocupării femeilor şi, 
respectiv, a bărbaţilor pe profesii; diferenţele 
sunt adiţionate pentru a obţine dezechilibrul total 
între sexe. Se exprimă în procente din populaţia 
totală ocupată 

 Indicele segregaţiei sec-
toriale între sexe (EO4) 

Ponderea medie a femeilor şi bărbaţilor ocupaţi 
pe sectoare; diferenţele sunt adiţionate pentru a 
obţine dezechilibrul sectorial total între sexe. Se 
exprimă în procente din ocuparea totală 
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Directiva Indicatorul Definiţia 

 Ecartul remunerării între 
sexe (EO5) 

Raportul dintre indicele remunerării femeilor şi 
cel al bărbaţilor pentru salariaţii care au lucrat 
mai mult de 15 ore pe săptămână; total, sector 
public, sector privat 

 Ecartul de venituri pe sexe 
(EO6) 

Ponderea femeilor care câştigă mai puţin de 
50% din venitul mediu naţional anual în raport cu 
proporţia corespunzătoare a bărbaţilor 

Directiva 20 Impactul asupra ocupării al 
situaţiei familiale pe sexe 
(EO7) 

Ecartul absolut între ratele de ocupare ale per-
soanelor fără copii şi ale celor cu un copil în 
vârstă de 0-6 ani, pe sexe (grupa de vârstă 20-
50 de ani) 

 Diferenţa incidenţei (im-
pactului) asupra ocupării 
femeilor şi bărbaţilor în 
funcţie de situaţia familiei 
(EO8) 

Raportul între indicatorul EO7 pentru femei şi 
pentru bărbaţi, % 

 Ponderea involuntară a 
muncii cu timp parţial, pe 
sexe (EO9) 

Proporţia muncii involuntare cu timp parţial, pe 
sexe, în raport cu rata totală de ocupare cu timp 
parţial (%) 

Notă: În raport cu această listă completă de indicatori care, în calitate de compo-
nentă a acquis-ului comunitar, se cere însuşită şi aplicată de fiecare ţară 
membră sau candidată la U.E., în PANO se menţin încă mari diferenţe. În 
principal, acestea se referă la: concepte/definiţii care se abat, mai mult sau 
mai puţin, de la cele standardizate; inexistenţa sau slaba fiabilitate a unor 
informaţii statistice absolut necesare pentru calculul indicatorilor menţionaţi; 
dificultăţi de distribuţie a unora dintre indicatorii pe sexe, profesii, sectoare 
etc; gradul diferit de însuşire/aplicare a unor indicatori; priorităţi naţionale 
variate (anexele 3-12). Toate acestea, evident, se constituie în greutăţi de 
analiză comparată a progreselor înregistrate şi, respectiv, într-o mai precisă 
focalizare a directivelor şi recomandărilor anuale ale C.E. prin organismele 
sale specializate. Cât priveşte ţările candidate, nu dispunem de informaţii. 
Aflate, în prezent, în proces de elaborare/definitivare a strategiilor pentru 
ocupare şi a planurilor de acţiune naţionale, acestea dispun de un instru-
ment statistic de certă valoare teoretică şi metodologică care va contribui 
la accelerarea procesului de compatibilizare a statisticii naţionale în materie 
de ocupare cu cea a U.E. 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000. Annexe statistique. Definitions, tableaux 
et graphiques, CE, Bruxelles, 2000. 
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Anexa nr. 3 

Aplicarea Directivelor 1–2 SEO în ţările membre ale U.E. 
 

Ţara Directiva 1 Directiva 2 

Aplicare (1) Neaplicare Aplicare (1) Neaplicare 

Integrală Previziuni pt. 
aplicare inte-

grală 

Integrală Previziuni 
pt. aplicare 
integrală 

Belgia  2001    x 

Danemarca x    Începutul 
2001 

 

Germania  2002   2002  

Grecia   x   x 

Spania  2002   2002  

Franţa  2002   2002  

Irlanda x    Sfârşitul 
2000 

 

Italia (2)   x   x 

Luxemburg x   x   

Olanda x    2002  

Austria x   x   

Portugalia  Sfârşitul 2000   Sfârşitul 
2000 

 

Finlanda x   x   

Suedia x   x   

Regatul Unit x   x   

Notă: 1) În conformitate cu politcile privind Directivele 1 şi 2, este necesară asis-
tenţă individualizată şi intervenţie în timp util, preventivă pentru şomerii ti-
neri/adulţi înainte de 6 (12) luni de şomaj, astfel încât să poată fi identificate 
progresele realizate; 2) Italia s-a angajat să aplice integral Directivele 1 şi 2 
până în 2003. 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 
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Anexa nr. 4 

Stadiul reformelor privind sistemele de indemnizare  
a şomerilor în anul 2000 

 

Ţara Reforme glob-
ale 

Măsuri de  
stimulare fo-

calizate 

Prelungirea vieţii active 

Politici de descurajare a 
retragerii anticipate 
şi/sau privind vârsta 

pensionării 

Stimulente pentru 
angajare şi alte 

măsuri 

Belgia  x  x 

Danemarca x  X x 

Germania  x X x 

Grecia  x  x 

Spania  x  x 

Franţa  x  x 

Irlanda x x   

Italia  x   

Luxemburg  x   

Olanda x  X x 

Austria    x 

Portugalia  x X x 

Finlanda   X x 

Suedia  x  x 

Regatul Unit x x  X 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 5 

Aplicarea Directivei 6 în ţările membre, 2000 
 

Ţara Participarea la educaţie şi 
formare 

Nivel de educaţie Obiectiv Abordare glob-
ală 

Belgia la nivel mediu sub medie da nu 

Danemarca peste medie peste medie da da 

Germania sub medie peste medie nu nu 

Grecia sub medie sub medie nu nu 

Spania sub medie sub medie nu nu 

Franţa sub medie la nivel mediu da nu 

Irlanda sub medie sub medie nu da 

Italia sub medie sub medie nu nu 

Luxemburg sub medie la nivel mediu nu nu 

Olanda peste medie la nivel mediu da da 

Austria la nivel mediu peste medie da nu 

Portugalia sub medie sub medie da nu 

Finlanda peste medie la nivel mediu nu da 

Suedia peste medie peste medie nu da 

Regatul Unit peste medie peste medie da da 

Sursa: Rapport conjoint sur l‟emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 
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Anexa nr. 6 

Vedere de ansamblu privind capacitatea de adaptare, 2000 

Progrese 
privind 

parteneriatele 
realizate în 

cadrul aplicării 

PAN* 

Austria Belgia Dane-
marca 

Finlan-
da 

Franţa Ger-
mania 

Grecia Irlanda Italia Luxem-
burg 

Olan-
da 

Portu-
galia 

Spa-
nia 

Suedia Regatul 
Unit 

G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS G PS 

Fără 

schim-
bări 

Mari 

schim-
bări 

Fără 

schim-
bări 

Fără 

schim-
bări 

Pro-

grese 

Mari 

schim-
bări 

Pro-

grese 

Pro-

grese 

Pro-

grese 

Fără 

schim-
bări 

Pro-

grese 

Fără 

schim-
bări 

Pro-

grese 

Fără 

schim-
bări 

Pro-

grese 

Măsuri de stimu-
lare /acorduri 
privind formarea 
continuă 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Măsuri specifice 
axate pe 
calificări T.I.C. 

x  

 

 

 

 

 

x 
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x x x x  

 

x 
x 

x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
x 

x x  

 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

 

 

Organizarea 
muncii 
Reorganizarea 

timpului de 
lucru** 

 

 

x 
x 
 

x x  

 

x 
x 

 

 

x x 
x 
x 

x 
x 
 

x x 
x 
 

x x  

 

 

 

x x X x x 
x 
x 

x 
x 

x x  

 

x  

 

x  

 

 

 

Modernizarea 
contractuală*** 

 

 

 

 

 

 

x  

 

 

 

x x  

 

 

 

x  

 

X  

 

 

 

 

 

x x  

 

 

 

x  

 

x x x x x x x  

 

Noi forme de 

organizare a 
muncii**** 

 

 

 

 

x x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
 

 

x  

 

x x 

x 

x 

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x  

 

 

 

x x x x 

Lucrătorii cei 
mai vârstnici 

x x x x  

 

x x x x  

 

x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  

 

 

 

Notă: G = guvern; PS = parteneri sociali;  = nu este consemnată în PAN 2000. 
* = toate statele membre consultă parteneri sociali cu prilejul negocierilor colecti-
ve/individuale; în unele cazuri, parteneriatul este întemeiat pe condiţii-cadru stabilite de 
guvern, dar aplicate de PS; în altele, parteneriatul cuprinde guvernul şi partenerii sociali 
ale căror negocieri colective se poartă asupra unei game de probleme economice, fiscale, 
salariale legate de ocupare; ** = reducerea duratei săptămânale, lunare, anuale a muncii; 
munca cu timp parţial; *** = revizuirea unor reglementări privind contractele de muncă 
temporare, disponibilizări, reforma integrală a legislaţiei, relaţiile de muncă ş.a.; **** = noi 
forme de organizare introduse prin negocieri colective şi susţinute de guvern – participarea 
la decizie, inclusiv financiară, noi sisteme de remunerare, munca în echipă, policalificare. 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 
 

Anexa nr. 7 
 

Tablou comparativ al recomandărilor Consiliului European  
pentru anii 1999 şi 2000 

 Număr recomandări 

Adoptate 
1999 

Propuse 
2000 

Menţinute 
2000 

Modificate  
în 2000 

Suprimate 
în 2000 

Adoptate 
pentru prima 
oară în 2000 

Belgia 4 5 0 3 1 2 

Danemarca 2 3 0 2 (o recomandare din 

1999 a fost divizată în 
două) 

0 0 

Germania 5 5 1 2 2 2 

Grecia 6 6 1 5 (două au fost con-
centrate într-una) 

0 1 

Spania 4 5 0 3 (au fost transformate 1 3 
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 Număr recomandări 

Adoptate 

1999 

Propuse 

2000 

Menţinute 

2000 

Modificate  

în 2000 

Suprimate 

în 2000 

Adoptate 

pentru prima 
oară în 2000 

în două recomandări) 

Franţa 4 5 0 3 1 2 

Irlanda 3 2 0 2 1 0 

Italia 5 5 0 4 (două au fost unite 
într-o singură reco-

mandare) 

1 2 

Luxemburg 2 3 0 2 (unite într-o singură 
recomandare) 

0 2 

Olanda 2 2 0 2 0 0 

Austria 3 3 0 3 0 0 

Portugalia 3 4 0 3 0 1 

Finlanda 3 3 0 3 0 0 

Suedia 2 3 0 2 0 1 

Regatul Unit 4 4 0 3 (două recomandări 
din 1999 au fost reu-

nite) 

1 2 

Total 52 58 2 42 8 18 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 8 

Indicatori din PAN pentru Directivele 1–2 şi 3 
 

Ţara Directiva 
1-2 

Directiva 3 Lacune ale informaţiilor statistice 

Belgia x x  

Germania x x  

Danemarca x x  

Grecia   Date necomparabile pentru Directiva 3. Nu există date 
pentru Directivele 1–2 

Spania x x Fiabilitate îndoielnică a datelor 

Franţa x x Nu corespunde definiţiilor comune 

Irlanda x x Incomplet. Nu corespunde definiţiilor comune. Nu există 

distribuţie pe sexe 

Italia  x Nu există informaţii pentru Directivele 1–2 

Luxemburg x x  

Olanda x x Nu corespunde definiţiilor comune (Directiva 1) 

Austria x x  

Portugalia x x  

Finlanda x x  

Suedia x x  

Regatul Unit x x Fără repartizare pe sexe; fără cifre absolute 

Notă: PAN = Plan de acţiune naţional. 
Directiva 1–2 – prevenirea şomajului tinerilor. 
Directiva 3  

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 
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Anexa nr. 9 a 

Indicatori de output – fluxul intrării în şomaj de lungă durată 
A. Şomeri tineri 

Ţara 1998 1999 

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

Belgia (1) 43,7 43,5 44,0 41,6 41,1 42,0 

Germania (2)    15,2 n.d. n.d. 

Danemarca (4)    10,0 8,0 12,0 

Grecia       

Spania 15,5 24,2 21,5 11,9 8,1 15,4 

Finlanda (2) (9,9) (11,0) (8,9) 10,3 12,0 8,9 

Franţa (3) 19,7 16,8 22,8 18,3 16,1 20,6 

Irlanda 12,3 n.d. n.d. 12,3 n.d. n.d. 

Italia       

Luxemburg 17,8 16,4 19,6 20,3 20,0 20,6 

Olanda    *13,0 *12,0 *15,0 

Austria 8,2 6,5 10,2 3,4 2,5 4,4 

Portugalia 17,3 15,0 18,8 20,2 15,3 23,3 

Suedia 3,9 3,9 3,9 3,2 3,8 2,6 

Regatul Unit 18,4 19,6 16,0 17,0 n.d. n.d. 

Notă *
)
 observări pe 3 luni. 

(1) Date necomparabile cu celelalte state membre, perioadele mai mici de 3 luni nu 
sunt considerate ca o întrerupere a şomajului înregistrat; (2) Date necomparabile 
ca urmare a schimbării bazei de calcul; (3) Estimări pornind de la valoarea indica-
torului naţional; (4) Datele se referă doar la şomerii indemnizaţi. 
n.d. – Lipsă de date. 
Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 9b 

Indicatori de output – fluxul intrării în şomaj de lungă durată 
B. Şomeri adulţi 

Ţara 1998 1999 

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

Belgia (1) 37,1 34,9 39,1 35,0 33,4 36,4 

Germania (2)    16,7 n.d. n.d. 

Danemarca (4) 4,0 4,0 5,0    

Grecia       

Spania 12,7 19,1 15,5 7,9 6,6 9,0 

Finlanda (2) 11,6 14,1 9,8 10,6 13,8 8,6 

Franţa (3) 18,0 16,4 19,8 15,9 14,5 17,5 

Irlanda    8,1 n.d. n.d. 

Italia       

Luxemburg 13,6 13,4 13,8 13,8 13,8 13,7 

Olanda    *26,0 *22,0 *31,0 

Austria 4,3 3,3 6,5 1,0 0,7 1,5 
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Ţara 1998 1999 

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

Portugalia 15,9 16,8 15,3 23,8 24,9 23,0 

Suedia 5,4 5,1 5,6 15,0 17,4 12,4 

Regatul Unit 12,1 13,3 8,4 11,0 n.d, n.d. 

Notă: *
) 
observări pe 3 luni. 

(1) Date necomparabile cu celelalte state membre, perioadele mai mici de 3 luni nu 
sunt considerate ca o întrerupere a şomajului înregistrat; (2) Date necomparabile 
ca urmare a schimbării bazei de calcul; (3) Estimări pornind de la valoarea indica-
torului naţional; (4) Datele se referă doar la şomerii indemnizaţi. 
n.d. – Lipsă de date. 
Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 10 a 

Indicatori de input (măsuri active) în ţările membre ale U.E., 1998, 1999 
A. Şomeri tineri 

Ţara 1998 1999 

Indicatori de efort Indicatori de  
nonrespect 

Indicatori de efort Indicatori de  
nonefort 

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

Belgia *18,6 *19,0 *18,1 *57,6 *56,2 *58,9 20,6 21,5 19,7 50,4 47,7 53,2 

Germania       74,4 n.d. n.d. 15,8 n.d. n.d. 

Danemarca 
(5) 

      5,0 4,0 6,0 84,0 84,0 84,0 

Grecia             

Spania (1)       45,4 48,5 42,5 79,1 79,7 78,8 

Finlanda       95,0 94,1 95,8 48,4 49,3 47,3 

Franţa (2)       4,1 3,6 4,5 77,8 77,5 78,0 

Irlanda    **60,7   n.d. n.d. n.d. **58,8 n.d. n.d. 

Italia             

Luxemburg 31,4 33,9 28,3 29,9 22,0 38,3 39,3 41,3 36,7 13,8 7,5 21,9 

Olanda (3)       100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Austria (4) 71,3 72,3 70,1 4,4 3,5 5,0 62,4 61,6 63,2 15,2 14,2 15,9 

Portugalia **35,3 n.d, n.d. 33,4 38,3 31,0 **32,1 n.d. n.d. 18,7 19,0 18,6 

Suedia 96,1 96,1 96,1    89,7 91,6 87,6 3,4 2,8 4,6 

Regatul Unit       100,0 n.d. n.d. 0,0 n.d. n.d. 

* Date revizuite pe baza raportului 2000. 
** Estimări pe baza datelor naţionale. 
(1) Fiabilitate îndoielnică cu deosebire în ce priveşte indicatorul non respect, care 
poate fi supraestimat; 
(2) Calcule pe baza indicatorilor naţionali; 
(3) Observaţii pe 3 luni; 
(4) Rata de non respect nu este comparabilă în timp (modificare a bazei de date); 
(5) Indicatorul se referă doar la şomerii indemnizaţi; 
n.d. – Lipsă date. 
Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 
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Anexa nr. 10 b 

Indicatori de input (măsuri active) în ţările membre ale U.E., 1998, 1999 
B. Şomeri adulţi 

Ţara 1998 1999 

Indicatori de efort Indicatori de non 
respect 

Indicatori de efort Indicatori de non efort 

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

Belgia *17,0 *16,3 *17,0 47,1 43,9 49,8 16,0 15,8 16,2 54,3 52,7 55,6 

Germania       77,0 n.d. n.d. 20,8 n.d. n.d. 

Danemarca 
(5) 

      11,0 8,0 14,0 76,0 78,0 74,0 

Grecia             

Spania (1)       32,5 32,1 32,9 84,0 87,1 82,0 

Finlanda       94,5 92,7 95,6 52,1 52,5 51,8 

Franţa (2)       4,0 3,4 4,7 74,8 76,6 73,2 

Irlanda       n.d. n.d. n.d. **52,9 n.d. n.d. 

Italia             

Luxemburg 17,7 17,8 17,7 63,1 61,2 64,8 26,3 26,5 25,9 41,4 42,0 40,7 

Olanda (3)       17,0 15,0 19,0 63,0 62,0 64,0 

Austria (4) 71,2 69,4 74,7 3,6 4,0 3,2 62,9 59,0 70,0 14,2 17,9 10,7 

Portugalia **35,0 n.d. n.d. 11,1   **31,5 n.d. n.d. 21,2 19,0 22,7 

Suedia 94,6 94,9 94,4    92,9 94,3 91,4 4,7 4,8 4,6 

Regatul Unit       100,0 n.d. n.d. 0,0 n.d. n.d. 

Notă: * Date revizuite pe baza raportului 2000. 
 ** Estimări pe baza datelor naţionale. 
 (1) Fiabilitate îndoielnică cu deosebire în ce priveşte indicatorul non respect, care 
poate fi supraestimat; 
 (2) Calcule pe baza indicatorilor naţionali; 
 (3) Observaţii pe 3 luni; 
 (4) Rata de non respect nu este comparabilă în timp (modificare a bazei de date); 
 (5) Indicatorul se referă doar la şomerii indemnizaţi; 
 n.d.- Lipsă date. 
Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 11 

Rata de reintegrare în activitate a şomerilor  
în ţările membre ale U.E., 1999 

Ţara Participanţi la toate măsurile Participanţi la programe de for-
mare 

număr % şomeri număr % şomeri 

Belgia 410.013 80,8 (64,8) 62.892 12,4 (6) 

Danemarca (a) 59.250 44 (39) 36.783 27,5 (21,9) 

Germania (b) 1.880.000 45,8 (37,2) 765.000 18,4 (22) 

Grecia n.d. n.d. (18) n.d. n.d. (14) 

Spania (e) 962.391 41,9 (27,2) 336.483 20,8 (22,7) 

Franţa n.d. 22,5 (20,3) n.d. 3,1 (3,1) 

Irlanda 95.845 49,6 (36) 19.306 10 (7,9) 

Italia 498.600 23,1 285.000 13,2 

Luxemburg 1.797 33,6 (31) 1.247 23,3 (12,7) 
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Ţara Participanţi la toate măsurile Participanţi la programe de for-
mare 

număr % şomeri număr % şomeri 

Olanda 134.560 34 64.370 16,4 

Austria (c) 48.356 21,4 (15,8) 34.233 15,1 (11,3) 

Portugalia 63.989 18,8 (18,4) 25.299 7,4 (7,8) 

Finlanda 104.487 30 (30,4) 56.768 16,6 (17,0) 

Suedia 239.643 86,6 (93,3) 98.036 35,4 (47,8) 

Regatul Unit (d) 109.300 8,7 (5,9) 93.708 7,4 (5,6) 

Notă: a. Primele 3 trimestre din 1999; 
b. Nu sunt disponibile pentru participanţii la măsurile de formare datele autorităţilor 
locale; 
c. Pe baza datelor şomerilor înscrişi, inclusiv solicitanţii de locuri pentru ucenicie; 
d. Cea mai mare parte a măsurilor din Regatul Unit prevăd educaţia sau formarea; 
e. Datele pentru 1999 cuprind ajutoarele (subvenţiile) acordate pentru acordarea 
şomerilor; nu sunt compatibile cu cele din 1998; 
(…) date pentru 1998. 
Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 12 

Număr de elevi care revin la un ordinator  
în unele ţări membre ale U.E. 

Ţara Învăţământ 

Primar Secundar 

Finlanda 11 7 

Suedia 13 6 

Danemarca 14 9 

Regatul Unit 16 9 

Irlanda 18 8 

Olanda 13 16 

Belgia 25 13 

Franţa 31 10 

Italia 51 14 

Portugalia 150 65 

Notă:*
)
 Date furnizate prin PAN. 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 

 
Anexa nr. 13 

Proporţia şcolilor conectate la Internet  
în unele ţări membre ale U.E.  

(%) 

Ţara Primar Secundar 

Luxemburg 
*) 

40 100 

Franţa 11 63 

Belgia 
*) 

24 72 
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Ţara Primar Secundar 

Italia 36 84 

Suedia 
*)
 85 88 

Olanda 
*) 

38 90 

Regatul Unit 
*) 

62 93 

Danemarca 
*) 

85 93 

Finlanda 90 95 

Portugalia 4 100 

Irlanda 95 100 

Notă: *
)
 Date furnizate prin PAN. 

Sursa: Rapport conjoint sur l'emploi 2000, C.E., Bruxelles, 2000. 
 

Anexa nr. 14 

Indicatori cheie ai ocupării forţei de muncă în România, 
1990–2000 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Populaţie activă 
civilă (mii persoane) 

 
10839,5 

 
11123,2 

 
11387,0 

 
11226,7 

 
11235,5 

 
10491,4 

 
10038,5 

 
9904,1 

 
9837,7 

 
9549,9 

 
9636,4 

2. Populaţie ocupată 
civilă (mii persoane) 

10839,5 10785,8 10458,0 10062,0 10011,6 9493,0 9379,0 9022,7 8812,6 8419,6 8629,3 

3. Şomeri înregistraţi 
(mii persoane) 

 
* 

 
337,4 

 
929,0 

 
1164,7 

 
1223,9 

 
998,4 

 
657,6 

 
881,4 

 
1025,1 

 
1130,3 

 
1007,1 

4.Rata de activitate (%) 

 total populaţie 

 populaţie în vârstă de 
15-64 ani 

 
46,7 
72,7 

 
48,8 
74,3 

 
50,0 
77,2 

 
49,0 
76,1 

 
49,0 
75,5 

 
44,6 
70,3 

 
43,9 
76,4 

 
43,7 
76,7 

 
43,7 
75,5 

 
45,5 
62,4 

 
47,0 
62,8 

5. Rata de ocupare (%) 

 total populaţie 

 resurse de muncă 

 populaţie în vârstă de 
15-64 ani 

 
46,7 
82,0 
71,9 

 
46,5 
82,5 
70,1 

 
45,9 
79,6 
69,0 

 
44,2 
76,1 
66,1 

 
44,0 
75,6 
65,6 

 
41,9 
71,5 
62,0 

 
41,6 
70,1 
61,1 

 
40,0 
67,3 
58,8 

 
39,2 
66,0 
57,5 

 
37,5 
63,0 
55,0 

 
38,5 
64,6 
56,2 

6. Rata de şomaj înreg-
istrat (%) 

* 3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,4 11,8 10,5 

7. Structura populaţiei 
ocupate (%) 

 agricultură 

 industrie 

 servicii 

 
 

29,1 
43,5 
27,4 

 
 

29,8 
39,9 
30,3 

 
 

33,0 
37,1 
29,9 

 
 

36,0 
35,8 
28,2 

 
 

36,5 
34,4 
29,1 

 
 

34,5 
33,6 
31,9 

 
 

35,5 
34,3 
30,2 

 
 

37,6 
32,0 
30,4 

 
 

38,1 
30,7 
31,2 

 
 

41,2 
28,4 
30,4 

 
 

41,4 
27,3 
31,3 

8. Număr de salariaţi 
(mii persoane) 
Pondere a salariaţilor în 
populaţia ocupată (%) 

 
8142,2 

 
75,1 

 
7483,5 

 
69,4 

 
6627,4 

 
63,4 

 
6385,3 

 
63,5 

 
6200,6 

 
61,9 

 
6047,7 

 
63,7 

 
5893,9 

 
62,8 

 
5399,1 

 
59,8 

 
5181,6 

 
58,8 

 
4658,7 

 
55,3 

 
4646,3 

 
53,8 

Pondere populaţie 
ocupată în sectorul 
privat** 

 
9,0 

 
33,6 

 
41,0 

 
43,8 

 
49,2 

 
50,7 

 
51,5 

 
57,5 

 
61,8 

 
66,7 

 
70,4 

Pondere a salariaţilor 
din sectorul privat 

 
5,4 

 
8,8 

 
10,6 

 
16,5 

 
22,6 

 
22,7 

 
27,8 

 
28,9 

 
35,0 

 
39,9 

 
45,0 

Notă: * 1990 = 100; ** include sectorul privat cu capital integral străin; patroni; lu-
crători pe cont propriu; lucrători familiali neremuneraţi. 

Sursa: Calculat pe baza informaţiilor din Balanţa forţei de muncă (1990–2001), 
I.N.S. 
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Anexa nr. 15 
PIB/capita, speranţa de viaţă la naştere, indicele educaţiei, rata de cuprindere 

în învăţământul de toate gradele în U.E.15, ţările membre şi ţări candidate, 
2000 

 

Ţara 

PIB/capita 

în dolari 

SUA la  

PPC 

Raportul dintre 

PIB/capita din fiecare  

ţară şi PIB/capita 

U.E.15 (%) 

Speranţa de viaţă la 

naştere (ani) 

Indicele 

educaţiei
1) 

Rata de cuprin-

dere în 

învăţământul de  

toate gradele 

Total Bărbaţi Femei 

Uniunea Europeană 

15 

23500 100,0      

Belgia 26300 111,9 78,2 75,0 81,3 0,99 109,0 

Danemarca 28300 120,4 76,1 73,6 78,6 0,98 97,0 

Germania 24900 106,0 77,6 74,3 86,0 0,97 94,0 

Grecia 16000 68,1 78,1 75,5 80,8 0,92 81,0 

Spania 19300 82,1 78,3 74,8 81,9 0,97 95,0 

Franţa 23200 98,7 78,4 74,5 82,3 0,91 94,0 

Irlanda 28500 121,3 76,4 73,8 79,1 0,96 91,0 

Italia 24500 104,3 78,4 75,2 81,6 0,94 84,0 

Luxemburg 45000 191,5 77,2 73,9 84,0 0,90 73,0 

Olanda 27500 117,0 78,0 75,3 87,0 0,99 102,0 

Austria 26000 110,6 77,9 74,7 89,0 0,96 90,0 

Portugalia 17600 74,9 75,5 71,9 79,1 0,93 96,0 

Finlanda 24900 106,0 77,4 73,7 81,0 0,99 103,0
2) 

Suedia 24000 102,1 79,6 77,0 82,1 0,99 101,0
2) 

Regatul Unit 23900 101,7 77,5 75,0 80,0 0,99 106,0
2) 

Ţări candidate 

Bulgaria 5071 21,6 72,2 67,1 74,8 0,90 72,0 

Cehia 14000 59,6 74,7 71,2 78,0 0,96 76,0 

Estonia 8355 36,3 70,3 64,8 75,8 0,94 86,0 

Letonia 6264 26,7 70,1 64,3 75,6 0,93 82,0 

Lituania 6656 28,3 71,8 66,5 77,0 0,93 80,0 

Polonia 9300 39,6 73,1 69,0 77,3 0,94 84,0 

România 6041 25,7 70,8 66,5 73,3 0,88 69,0 

Slovenia 15977 68,0 75,3 71,5 78,9 0,94 83,0 

Slovacia 11400 48,5 73,1 61,9 77,0 0,91 76,0 

Ungaria 12200 51,9 71,1 66,8 75,4 0,93 81,0 

Notă:1) Combină rata de alfabetizare a populaţiei adulte şi populaţia cuprinsă (rata brută de cuprindere) 
în învăţământul primar, secundar şi terţiar. 

Sursa: Principaux indicateurs économiques, O.C.D.E., Paris, avril, 2001; Human Development Rapport 
2001, Making New Technologies, Work for Human Development, U.N.D.P., New York, Oxford 
University Press, 2001. 
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Anexa nr. 16 
Populaţia, populaţia în vârstă de muncă, raportul  

de dependenţă în U.E., ţările membre şi ţări candidate, 2000 

 Ponderea  

populaţiei în 

vârstă de 15–64 

de ani  

(%)* 

Ponderea  

populaţiei în 

vârstă de până la 

15 ani  

(%)** 

Ponderea  

populaţiei de 

65 de ani şi 

peste  

(%)** 

Raport de dependenţă** 

Populaţia 0-14 ani + 

65 de ani şi peste 

faţă de populaţia 15–

64 de ani 

Rap. de dependenţă 

al pers. vârstnice de 

65 de ani şi peste/ 

15–64 de ani 

UE15 66,8 17,1 15,9 49 24 

Belgia 65,6 17,7 16,5 42 25 

Danemarca 66,7 18,0 14,9 49 22 

Germania 67,9 16,0 15,8 47 23 

Grecia 69,3 15,8 16,5 48 24 

Spania 67,0 15,6 16,1 48 24 

Franţa 65,3 19,0 15,6 53 24 

Irlanda 67,1 22,7 11,4 52 17 

Italia 67,8 14,8 17,4 47 26 

Luxemburg 66,6 18,7 14,3 49 21 

Olanda 68,4 18,4 13,5 47 20 

Austria 68,4 17,2 15,4 48 23 

Portugalia 67,9 17,0 15,1 47 22 

Finlanda 67,0 18,7 14,6 50 22 

Suedia 64,2 18,7 17,4 57 27 

Regatul Unit 65,7 19,2 15,7 54 24 

Ţări candidate 

Bulgaria 80,5 16,3 15,7 47,1 23,1 

Cehia 70,6 16,8 13,8 44,1 19,9 

Estonia 67,9 19,0 13,9 49,0 20,7 

Letonia 67,5 19,3 14,3 51,6 21,5 

Lituania 83,3 20,4 13,0 50,2 19,5 

Polonia 84,0 20,3 11,9 47,5 17,6 

România 68,1 18,8 13,0 46,6 19,1 

Slovenia 70,0 16,8 12,9 42,2 18,3 

Slovacia 68,7 20,4 11,3 46,4 16,5 

Ungaria 68,1 17,3 14,5 46,6 21,3 

Notă: * – în total populaţie; ** – 1998. 
Sursa: Employment in Europe 1999 şi 2000, Key employment indicators in Member States and in Cen-
tral and Eastern Europe; E.C. Brussels, 1999; 2000; Central and European Countries employment and 
labour market review, Biannual, Eurostat, Them 3, Population and Social Conditions, E.C., 2000. 

 
Anexa nr. 17 

Indicatori-cheie ai populaţiei şi ocupării în U.E.,  
ţările membre şi ţări candidate în 2000 

Ţara Populaţie 
mii per-
soane 

% din 
populaţia 

U.E. 

Pop. în 
vârstă de 

15-64 de ani 
mii per-
soane 

% din 
pop.15-

64 de ani 
U.E. 

Pop. ocu-
pată 

- mii per-
soane 

% din popu-
laţia ocu-

pată a U.E. 

Nr.de 
şomeri – 
mii per-
soane 

% din 
total 

şomeri 
U.E.15 

Uniunea Euro-
peană15 

372036* 100,0 248640* 100,0 164702* 100,0 14185 100,0 
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Ţara Populaţie 
mii per-
soane 

% din 
populaţia 

U.E. 

Pop. în 
vârstă de 

15-64 de ani 
mii per-
soane 

% din 
pop.15-

64 de ani 
U.E. 

Pop. ocu-
pată 

- mii per-
soane 

% din popu-
laţia ocu-

pată a U.E. 

Nr.de 
şomeri – 
mii per-
soane 

% din 
total 

şomeri 
U.E.15 

Belgia 10239 2,75 6719 2,7 3895 2,4 311 2,2 

Danemarca 5298 1,42 3532 1,4 2763 1,7 135 1,0 

Germania 81132* 21,81 55082* 22,2 38534 23,4 3133 22,1 

Grecia 10325* 2,75 6878* 2,8 3920* 2,4 493 3,5 

Spania 39211 10,54 26271 10,6 15671 9,5 2381 16,8 

Franţa 57894* 15,56 37829* 15,2 23317 14,2 2456 17,3 

Irlanda 3799 1,02 2549 1,0 1696 1,0 74 0,5 

Italia 57189 15,37 38784 15,6 23059 14,0 2466 17,4 

Luxemburg 431** 0,12 287** 0,1 262** 0,2 4 0,3 

Olanda 15683** 4,22 10722** 4,3 8182 5,0 220 1,6 

Austria 8013 2,15 5483 2,2 4046 2,5 142 1,0 

Portugalia 10008 2,69 6798 2,7 4913 3,0 215 0,2 

Finlanda 5174 1,39 3465 1,4 2264 1,4 253 1,8 

Suedia 8872 2,38 5700 2,3 4271 2,6 265 1,9 

Regatul Unit 58679 15,77 38540 15,5 27910 16,9 1632 11,5 

Ţări candidate 94039 100,0 70504 100,0 42852 100,0 6009 100,0 

Bulgaria 6832 7,3 5502 7,8 2872 6,7 556 9,3 

Cehia 10220 10,9 7111 10,0 4675 10,9 449 7,4 

Estonia 1431 1,5 972 1,3 604 1,4 92 1,5 

Letonia 2424 2,6 1637 2,3 976 2,3 161 2,7 

Lituania 2967 3,2 2472 3,5 1525 3,6 281 4,7 

Polonia 30535 32,5 25652 36,4 14518 33,9 2830 47,1 

România 22338 23,8 15213 21,6 10898 25,4 816 13,6 

Slovenia 1988 2,1 1393 2,0 894 2,1 66 1,1 

Slovacia 5377 5,7 3692 5,2 2083 4,9 491 8,2 

Ungaria 9927 10,6 6760 9,6 3807 8,9 267 4,4 

Notă: * Estimări Eurostat; ** 1992. 

Sursa: Key Employment Indicators, Employment in Europe, Brussels, E.C., 2001. 

 

Anexa nr. 18 
Liniile directoare stabilite de C.E. în 1998 pentru  

Strategia europeană de ocupare 
 

I. Ameliorarea capacităţii de inserţie profesională, cu accent pe: 

a) dezvoltarea strategiei preventive – pe o perioadă de maximum 5 ani – vi-
zând, cu deosebire, şomajul tineretului şi şomajul de lungă durată: 

 crearea pentru fiecare tânăr, într-o perioadă care să nu depăşească 6 
luni de şomaj, a unor oportunităţi de inserţie profesională: forma-

re/calificare, reconversie, experienţă profesională, locuri de muncă. Se 
are în vedere promovarea oricărei măsuri ce favorizează integrarea pro-
fesională; 

 sprijinirea şomerilor adulţi înainte ca durata şomajului să atingă 12 luni, 
prin mecanismele anterior menţionate, de a-şi găsi un loc de muncă, ca 
şi orientarea profesională individualizată; 

 măsurile preventive ferme se cer combinate cu cele de reinserţie a şo-

merilor de lungă durată; 
b) pasajul de la măsuri pasive la măsuri active ale pieţei muncii: 



 

 

 

314 

 revizuirea, acolo unde este cazul, a sistemelor de prestaţii de şomaj şi 
de indemnizare, astfel încât să fie încurajată căutarea activă a unui loc 
de muncă, sporirea capacităţii de inserţie a şomerilor, a proporţiilor per-
soanelor care vor beneficia de măsuri active, apropierea treptată de ţări-
le cele mai performante în care ponderea măsurilor active este de cel 
puţin 20% din cheltuieli; 

c) încurajarea parteneriatului social în gestionarea pieţei muncii: 

 partenerii sociali sunt chemaţi ca, în sfera lor de competenţă, să încheie 
acorduri care vizează creşterea oportunităţilor de formare şi experienţă 
profesională, stagii sau alte măsuri care vizează creşterea capacităţii de 
inserţie profesională, de ocupabilitate a forţei de muncă; 

 statele membre şi partenerii sociali vor stimula educaţia şi formarea pe 
parcursul întregii vieţi prin metode variate; 

d) facilitarea pasajului de la şcoală la muncă (o piaţă a muncii tradiţională): 

 îmbunătăţirea calităţii învăţământului astfel încât să se reducă substanţi-
al numărul tinerilor care abandonează sau părăsesc prematur sistemul 
şcolar fără o calificare, ceea ce frânează accesul pe piaţa muncii, res-
pectiv ocuparea; 

 înarmarea tinerilor cu capacităţi şi aptitudini de adaptare la mutaţiile teh-
nologice şi economice, cu calificări şi competenţe care răspund nevoilor 
pieţei muncii. 
 

II. Dezvoltarea spiritului antreprenorial: 

a) facilitarea administrării şi gestiunii întreprinderilor: 

 reglementări clare, stabile şi fiabile; 

 uşurarea şi simplificarea sarcinilor administrative şi fiscale care grevează 
costurile, eficienţa, competitivitatea, afectând, din aceste motive, la scară 
macro şi microeconomică, emploiabilitatea; 

 o atenţie deosebită se va acorda dimensiunii, optimizării cheltuielilor ge-
nerale şi a celor administrative în cazul unor angajări suplimentare de 
forţă de muncă; 

 încurajarea şi dezvoltarea activităţilor independente (microafaceri, iniţia-
tive proprii etc.); 

b) crearea de noi locuri de muncă: 

 punerea în valoare a tuturor surselor potenţiale de creare de noi locuri de 
muncă în plan local, regional şi naţional, folosirea în acest scop a noilor 
tehnologii şi inovaţii; 

 amplificarea acţiunilor şi a posibilităţilor locale de creare de noi locuri de 
muncă (servicii), cu deosebire în economia socială şi în activităţi legate 
de nevoi de forţă de muncă, de calificări noi, nesatisfăcute încă de piaţa 
educaţiei şi formării profesionale; 
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c) un sistem fiscal mai propice (favorabil) creării de noi locuri de muncă. In-
versarea tendinţei de lungă durată de sporire a fiscalităţii şi a prelevărilor 
obligatorii asupra forţei de muncă, a muncii în general (acestea au sporit 
de la 35% în 1980 la 42% în 1995) care blochează în bună măsură ocu-
parea şi stimulează munca la negru, împing spre deficite bugetare: 

 reducerea treptată a sarcinii fiscale totale, a presiunii fiscale asupra 
muncii şi a costului nesalarial al muncii, fără a pune în pericol însănătoşi-
rea finanţelor publice şi echilibrul financiar al sistemului de securitate so-
cială; 

 examinarea oportunităţii introducerii unor taxe (asupra energiei, asupra 
emisiilor poluante), precum şi a reducerii TVA asupra serviciilor cu inten-
sitate mare de forţă de muncă, neexpuse concurenţei transfrontaliere. 
 

III. Încurajarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi lucrătorilor: 

a) modernizarea organizării muncii: 

 negocierea de către partenerii sociali, la diferite niveluri, de acorduri or i-
entate spre modernizarea organizării muncii, inclusiv a unor forme flexi-
bile de muncă, în scopul sporirii productivităţii şi competitivităţii 
întreprinderilor şi, respectiv, al asigurării echilibrului între flexibilitate şi 
securitate economică şi socială. Pot fi avute în vedere formule de tipul: 
analizării timpului de muncă, reducerii timpului de muncă, reducerii orelor 
suplimentare, dezvoltării lucrului cu timp parţial, formării profesionale pe 
parcursul întregii vieţi, întreruperi temporare de carieră ş.a.m.d.; 

 examinarea posibilităţilor introducerii în legislaţia muncii de noi tipuri de 
contracte, mai adaptabile condiţiilor noi de evoluţie a ocupării, diversifică-
rii formelor de ocupare favorizate şi de economia informaţiilor şi comuni-
caţiilor; 

b) susţinerea capacităţii de adaptare a întreprinderilor la noile cerinţe ale 
pieţei: 

 reexaminarea obstacolelor, mai ales a celor fiscale, care pot greva inves-
tiţiile în general, a celor în resursele umane cu deosebire; 

 în cazul în care este nevoie, statele pot acorda facilităţi şi stimulente fis-
cale sau de altă natură pentru a încuraja şi sprijini dezvoltarea formării 
profesionale în întreprinderi, anticiparea noilor nevoi de calificare şi re-
ducerea riscului de şomaj, sporirea mobilităţii; 

 examinarea reglementărilor legislative din optica sporirii capacităţii de 
adaptare a pieţei muncii la schimbările structurale din economie. 
 

IV. Întărirea politicilor de egalitate a şanselor: 

a) promovarea nondiscriminării între bărbaţi şi femei: 
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 sporirea ratei de ocupare a femeilor; 

 evitarea dezechilibrelor în ce priveşte reprezentarea femeilor şi a bărbaţi-
lor în anumite sectoare de activitate sau profesiuni; 

 reducerea ecartului dintre rata de şomaj a femeilor şi cea a bărbaţilor, ca 
şi a subreprezentării femeilor în unele activităţi/profesii şi, respectiv, a 
suprareprezentării în altele; 

b) concilierea vieţii profesionale şi a celei de familie: 

 punerea în acţiune a diverselor directive şi acorduri ale partenerilor soci-
ali în materie de creare a unor servicii de calitate pentru îngrijirea copiilor 
şi a persoanelor dependente, în scopul favorizării şi menţinerii femeilor şi 
a bărbaţilor pe piaţa muncii; 

 sporirea gradului de acces la serviciile de îngrijire/supraveghere a copii-
lor şi la cele de sănătate; 

c) facilitarea reintegrării în viaţa activă: 

 examinarea mijloacelor de suprimare progresivă a obstacolelor care frâ-
nează reintegrarea bărbaţilor şi femeilor în viaţa activă remunerată după 
o perioadă de întrerupere a activităţii; 

d) favorizarea integrării persoanelor handicapate în viaţa activă. 

Sursa: Résolution de Conseil du 15 décembre 1997, nr. 13200/’97, C.E., Luxem-
bourg, 1997. 

 
 

Anexa nr. 19 

Rata de ocupare a populaţiei pe grupe de vârstă în U.E.15,  
ţările membre, ţări candidate, total, bărbaţi, femei,  

în anii 1997 şi 2000 

Ţara 1997 2000 

15-64 de ani  25–54 de ani 55-64 de ani 15-64 de ani 15-24 de ani 25–54 de ani 55–64 de ani 

T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. 

U.E. 15 60,1 70,4 50,7 36,9 40,7 33,7 73,5 85,2 62,4 36,2 47,1 26,1 63,3 72,5 54,0 40,3 43,8 36,8 76,6 87,2 65,9 37,7 47,9 27,9 

Belgia 56,9 67,1 46,5 26,4 30,4 22,4 74,1 86,0 61,8 22,1 31,7 12,9 60,5 69,5 51,5 29,1 32,8 25,4 77,4 87,3 67,2 26,3 36,4 16,6 

Danemarca 74,9 80,5 69,1 66,6 68,5 64,2 82,4 88,3 76,7 51,7 62,7 40,3 76,3 80,8 71,6 66,0 68,5 63,3 84,2 88,5 79,8 55,7 64,1 46,6 

Germania 63,7 71,9 55,3 44,6 47,0 42,1 76,6 85,7 67,3 38,1 47,5 28,7 65,4 72,8 57,9 46,1 48,6 43,6 79,5 87,5 71,3 37,3 46,1 28,6 

Grecia 55,1 72,1 39,3 25,3 31,1 20,0 69,7 89,7 50,8 41,0 59,1 24,6 55,6 70,8 40,9 26,8 31,9 21,9 69,5 88,2 52,0 39,2 55,4 24,7 

Spania 48,5 65,6 33,6 26,7 34,5 20,3 61,6 82,0 43,4 33,5 52,1 18,0 55,0 69,9 40,3 32,7 39,0 26,2 67,8 85,4 50,7 36,8 55,0 20,1 

Franţa 59,6 67,0 52,4 24,6 27,1 22,2 76,7 86,0 67,7 28,7 32,9 24,7 62,2 69,3 55,3 29,0 32,0 26,0 78,8 87,8 70,0 29,7 33,1 26,5 

Irlanda 57,5 69,1 45,9 41,4 43,8 38,8 63,1 82,5 53,7 40,3 53,7 21,7 65,1 76,1 54,0 50,6 54,4 46,8 75,4 88,2 62,6 45,3 63,3 27,2 

Italia 51,0 65,8 36,4 24,7 28,9 20,3 65,6 83,6 47,6 28,1 42,3 14,8 53,5 67,5 39,6 25,9 29,5 22,1 67,9 84,7 50,9 27,8 41,1 15,3 

Luxemburg 59,9 74,3 45,3 34,5 36,9 32,1 74,4 92,1 56,1 23,9 35,4 12,9 62,9 75,1 50,3 31,9 35,5 28,2 78,4 92,8 63,4 27,4 38,2 16,8 

Olanda 68,0 78,3 57,4 57,8 59,2 56,3 78,2 90,4 65,6 31,8 43,8 19,8 73,2 82,4 63,7 69,2 71,0 67,3 81,8 92,3 71,1 38,3 50,1 26,5 

Austria 67,7 76,8 58,4 54,9 59,3 50,4 80,6 89,9 70,9 28,5 40,6 17,2 68,3 77,0 59,4 53,1 58,3 47,6 82,2 90,6 73,6 28,9 41,2 17,2 

Portugalia 64,1 72,6 56,1 38,7 44,3 32,9 78,6 87,5 70,3 47,3 58,8 37,2 68,3 75,8 60,3 43,5 49,1 37,1 81,9 89,8 73,9 51,0 62,1 41,1 

Finlanda 62,8 66,7 60,4 30,3 34,8 32,6 77,9 81,9 74,6 36,2 39,0 33,8 67,5 70,6 64,4 40,2 40,6 39,9 81,5 85,5 77,4 42,7 44,5 41,0 

Suedia 69,4 71,1 67,7 35,9 36,5 35,3 80,6 82,6 78,6 62,7 64,7 60,7 73,0 74,8 71,0 41,6 42,2 41,0 83,8 85,8 81,7 65,1 67,8 62,5 

Regatul 
Unit 

70,2 76,9 63,4 57,9 59,8 55,9 78,6 85,8 71,3 43,3 58,5 38,5 71,2 77,8 64,6 56,2 58,3 54,0 80,4 87,5 73,2 50,8 60,1 41,7 
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Ţara 1997 2000 

15-64 de ani  25–54 de ani 55-64 de ani 15-64 de ani 15-24 de ani 25–54 de ani 55–64 de ani 

T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. T. B. F. 

Ţări candidate 

Bulgaria … … … … … … … … … … … … 51,5 56,1 47,2 20,5 23,0 18,0 69,7 72,1 67,4 22,1 34,9 11,2 

Cehia 68,6 77,1 60,2 42,7 49,5 35,9 85,2 92,3 78,1 38,5 54,8 24,0 64,9 73,1 56,8 36,4 39,3 33,6 81,5 89,2 73,7 36,1 51,6 22,1 

Estonia 64,9 69,7 60,6 35,4 40,3 30,5 78,9 81,7 76,2 48,8 59,6 40,5 60,6 64,3 57,1 27,4 31,4 23,2 76,8 79,5 74,2 43,0 50,2 37,5 

Letonia 58,7 63,5 54,2 30,1 34,0 25,9 76,0 79,2 73,0 37,0 49,2 28,1 58,2 62,3 54,3 30,4 35,2 25,6 74,2 75,4 73,9 35,4 48,3 25,9 

Lituania 62,9 67,6 58,5 34,0 39,9 28,0 78,9 80,1 77,8 40,2 57,0 27,4 60,1 61,8 58,5 26,7 30,2 23,2 76,0 75,1 76,8 42,2 52,2 34,5 

Polonia 58,8 66,2 51,6 27,8 32,0 23,6 74,3 82,0 66,7 35,5 44,5 27,7 55,1 61,2 49,3 24,1 26,4 21,9 71,0 77,5 64,5 29,0 37,4 21,8 

România 67,2 73,4 61,1 38,1 42,1 34,2 82,2 88,6 75,8 55,0 62,8 48,2 64,2 69,5 59,0 34,0 36,9 31,1 78,6 84,6 72,7 52,0 57,4 47,3 

Slovenia … … … … … … … … … … … … 56,3 61,6 51,1 28,3 28,7 27,9 74,2 79,1 69,3 21,5 35,2 10,2 

Slovacia 62,8 67,1 58,4 38,5 42,6 34,3 81,3 84,3 78,1 22,7 29,8 16,4 62,7 66,7 58,5 31,2 34,7 27,4 82,6 85,5 79,6 22,3 31,0 14,3 

Ungaria 52,0 59,6 44,8 28,6 32,4 24,7 69,8 77,7 62,1 17,9 27,1 10,7 55,9 62,7 49,4 33,1 37,0 29,2 72,8 79,0 66,7 21,9 33,0 13,0 

Notă:pe raster – 1998. 
Sursa: Kay Employment Indicators, Employment in Europe, 2001, E.C., Brussels, 

2001. 
Anexa nr. 20 

Structura populaţiei ocupate pe sectoare în U.E.15,  
ţările membre şi ţări candidate, în 1997 şi 2000 

Ţara Populaţia ocupată pe sectoare (%) 

Agricultură Industrie Servicii 

1997 2000 1997 2000 1997 2000 

U.E. 15 4,9 4,4* 27,8 26,9* 67,3 68,8* 

Belgia 2,1 2,2 24,2 23,5 73,7 74,3 

Danemarca 4,1 3,5 23,6 23,0 72,3 73,5 

Germania 2,7 2,5 31,2 30,0 66,2 68,1 

Grecia 18,9 18,7* 24,2 23,3* 56,9 58,0* 

Spania 7,7 6,6 28,6 30,0 63,7 63,5 

Franţa 4,9 4,4 24,4 23,5 70,7 71,1 

Irlanda 9,0 7,2 28,4 29,0 62,6 63,9 

Italia 5,6 4,8 30,4 29,7 64,0 65,5 

Luxemburg 2,2 1,8* 25,9 23,6* 71,9 74,6* 

Olanda 3,9 2,4 20,9 20,0 75,2 76,7 

Austria … … … … … … 

Portugalia 12,2 10,8 32,0 31,2 55,8 58,0 

Finlanda 7,2 6,3 37,5 27,8 65,4 65,9 

Suedia 2,9 2,7 24,3 24,0 72,8 73,2 

Regatul Unit 1,9 1,5 26,9 25,3 71,2 73,2 

Ţări candidate 

Bulgaria … 13,2 13,2 32,8 … 54,0 

Cehia 5,6 5,2 41,5 39,9 52,6 54,8 

Estonia 9,9 7,0 33,4 34,7 56,7 58,3 

Letonia 18,7** 14,4 27,1** 26,8 54,2** 58,7 

Lituania 20,7** 18,4 28,4** 27,4 50,9** 54,2 

Polonia … 18,7 … 31,1 … 50,3 

România 40,9 45,2 28,8 25,8 28,8 29,0 

Slovenia 12,1 9,6 40,5 37,7 47,4 53,7 

Slovacia … 6,9 … 37,3 … 55,8 

Ungaria 7,8 6,5 33,2 33,8 59,0 59,8 

Notă: * – Estimări Eurostat (tr.I – tr. IV); ** – 1998. 

Sursa: Employment Indicators in the E.U. Member States and in Central and Eastern Europe, Employ-
ment in Europe, E.C., Brussels, 2001. 
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Anexa nr. 21 
Ponderea muncii cu timp parţial, a contractelor cu durată determinată, a lu-

crătorilor independenţi şi, respectiv, a salariaţilor în U.E., ţările membre şi ţări 
candidate, în 1997 şi 2000 

- % din total ocupare - 
 Munca cu timp parţial Contracte cu durată 

determinată 

Lucrători pe cont pro-

priu 

Salariaţi 

 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 

UE 15 16,9 17,7 10,6 11,4 15,6 14,8* 84,4 85,2 

Belgia 17,2 20,8 5,3 7,5 18,6 17,7 81,4 82,3 

Danemarca 22,5 21,3 9,8 9,1 7,8 6,9 92,2 93,1 

Germania 17,6 19,4 10,5 11,4 10,5 10,2 89,5 89,3 

Grecia 4,8 4,3* 5,6 7,0 45,4 44,0 54,6 56,0 

Spania 8,0 8,0 27,5 26,7 18,1 16,6 81,9 83,4 

Franţa 17,0 16,9 12,3 13,8 8,1 7,4 91,9 92,6 

Irlanda 13,6 16,4 7,3 3,8 19,1 17,0 80,9 83,0 

Italia 6,8 8,4 5,8 7,5 26,7 26,2 73,3 73,8 

Luxemburg 8,2 10,5* 3,8 4,9* 7,5 6,8* 92,5 93,2 

Olanda 38,2 41,1 9,9 11,9 15,7 14,3 84,3 85,7 

Austria 14,7 16,3 6,3 6,4 19,7 18,9 80,3 91,1 

Portugalia 10,7 10,8 11,1 14,8 29,4 27,5 70,6 78,5 

Finlanda 11,0 12,3 15,9 14,4 12,6 11,5 87,4 88,5 

Suedia 24,4 22,6 11,3 13,1 5,6 5,6 94,4 95,6 

Regatul Unit 24,9 25,0 6,7 6,2 13,0 11,8 87,0 88,2 

Ţări candidate 

Bulgaria … … … … … 14,7   

Cehia 6,1 5,4 6,9 6,4 11,8 14,5   

Estonia 10,3 6,7 2,0 2,1 6,2 8,1   

Letonia 12,3** 10,8 6,7** 5,7 11,6** 10,6   

Lituania … 8,6 5,1** 3,1 16,3** 15,9   

Polonia 10,7 10,6 4,0 4,2 23,3 22,5   

România 15,2 16,4 1,8 1,6 22,4 25,4   

Slovenia 8,2 6,1 11,6 10,8 12,0 11,2   

Slovacia … 1,9 … 3,7 … 7,8   

Ungaria 3,7 3,6 5,5 5,8 16,3 14,6   

Notă:*
) 
Estimări Eurostat; **

)
 – 1998. 

Sursa: Key Employment Indicators, Employment in Europe 2001, E.C., nr.5, Brussels, 2001. 

 
Anexa nr. 22 

Numărul de şomeri, rata de şomaj, total, a tineretului, de lungă durată, în 
U.E.15, ţările membre şi ţări candidate, în 1997 şi 2000 

 Nr. total de şomeri  Rata de şomaj (%): 

Ţara (mii) a pop. de 15 ani şi 

peste* 

a tineretului în 

vârstă de 15–24 

de ani ** 

a şomajului de 

lungă durată *** 

a tinerilor de  

15–24 de ani**** 

 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 

UE 15 17866 14185 10,6 8,2 21,1 16,1 5,2 3,6 9,7 7,8 

Belgia 398 311 9,4 7,0 23,1 17,7 5,7 3,8 7,6 5,5 

Danemarca 159 135 5,6 4,7 8,4 7,3 1,5 1,0 6,2 5,3 
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 Nr. total de şomeri  Rata de şomaj (%): 

Ţara (mii) a pop. de 15 ani şi 

peste* 

a tineretului în 

vârstă de 15–24 

de ani ** 

a şomajului de 

lungă durată *** 

a tinerilor de  

15–24 de ani**** 

 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 

Germania 3882 3133 9,9 7,9 10,8 9,1 5,0 4,0 5,4 4,6 

Grecia 421 493 9,8 11,1 30,1 29,6 … … … … 

Spania 3351 2381 20,8 14,1 38,9 26,2 10,9 5,9 16,1 11,4 

Franţa 3126 2456 12,3 9,5 29,2 20,1 5,0 3,8 10,1 7,1 

Irlanda 152 74 9,9 4,2 15,4 6,5 6,1 1,7 7,1 3,3 

Italia 2690 2466 11,7 10,5 33,8 30,8 7,7 6,4 11,7 11,8 

Luxemburg 5 4 2,7 2,4 8,1 7,3 0,9 0,6 3,1 2,5 

Olanda 395 221 5,2 2,7 9,5 5,1 2,5 0,8 6,0 3,6 

Austria 167 142 4,4 3,7 6,7 5,2 1,2 1,0 3,9 2,9 

Portugalia 331 215 6,8 4,2 15,1 9,0 3,7 1,7 6,8 4,2 

Finlanda 314 253 12,7 9,8 25,2 21,4 4,0 2,8 11,5 11,2 

Suedia 437 265 9,9 5,9 20,6 11,3 2,9 1,3 9,3 5,5 

Regatul Unit 2026 1632 8,2 5,5 15,5 12,8 3,3 1,5 10,2 8,3 

Ţări candidate 

Bulgaria … 556 … 16,2 … 33,3 … 9,5 … 10,2 

Cehia 219 449 4,3 8,8 7,0 17,0 1,3 4,3 3,2 7,5 

Estonia 74 92 10,6 13,2 19,0 23,7 4,2 6,3 8,3 8,5 

Letonia 170
a) 

161 14,5
a) 

14,1 27,1
a) 

21,2 8,0
a) 

7,9 11,2
a) 

8,2 

Lituania 224
a) 

281 12,5
a) 

15,6 23,7
a) 

27,5 7,8
a) 

8,2 10,6
a) 

10,1 

Polonia 1864 2830 11,0 16,3 22,8 35,7 5,1 7,3 8,2 13,4 

România 654 816 5,5 7,0 17,4 17,8 2,6 3,4 8,0 7,4 

Slovenia 64 66 6,6 6,9 16,3 16,4 3,4 4,3 7,5 6,1 

Slovacia … 491 … 19,1 … 36,9 … 10,3 … 16,5 

Ungaria 354 267 9,0 6,6 16,9 12,3 4,2 3,1 5,8 4,6 

Notă: a) – 1998; *
) 
% din forţa de muncă de 15 ani şi peste; **

)
 % din forţa de muncă de 15-24 de ani; 

***
)
 % din forţa de muncă; ****

)
 % din populaţia în vârstă de 15–24 de ani. 

Sursa: Key Employment Indicators, Employment in Europe 2001, E.C., Brussels, 2001. 
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1. Consideraţii generale asupra procesului  
de îmbătrânire demografică 

 

Trăim într-o epocă marcată de profunde şi rapide transformări demogra-
fice, socioeconomice şi politico-militare la nivel planetar.  

În plan demografic, cel mai important proces pe care îl parcurg, cu predi-
lecţie ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi social, îl constituie îm-
bătrânirea demografică. Aceasta desemnează schimbarea structurii pe vârste 
a populaţiei, prin creşterea importantă a proporţiei vârstnicilor în populaţia tota-
lă, în detrimentul proporţiei tinerilor, cu numeroase implicaţii în toate sferele 
activităţii umane. 

Îmbătrânirea demografică suscită numeroase polemici în literatura de spe-
cialitate, în linii mari, între două tabere. Pentru una dintre ele, constituită în majo-
ritate din economişti şi demografi, îmbătrânirea este o problemă sau, cel puţin o 
evoluţie cu implicaţii grave, care ar trebui combătută recurgând la soluţii clasice 
de tipul: creşterea fertilităţii, creşterea vieţii active, sporirea imigraţiei etc. 

 Cealaltă tabără, formată, în general din sociologi, îmbătrânirea demo-
grafică reprezintă numai un proces de mutaţii sociale la care societăţile afecta-
te trebuie şi pot să se adapteze, în aşa manieră încât să maximizeze 
avantajele şi să limiteze inconvenientele. Pentru aceştia din urmă, îmbătrânirea 
demografică nu se combate, ci se temperează, nu se neagă, ci se recunoaşte. 
Structurile demografice nu trebuie forţate să se adapteze la structurile econo-
mice, sociale sau politice, dimpotrivă, aceste structuri economice, sociale sau 
politice trebuie să urmeze sensul transformărilor demografice, care sunt în fapt 
o reacţie la interdependenţele multiple şi complexe între toate structurile fun-
damentale ale societăţilor moderne.  

După Michel Loriaux (1995)
1
, societăţile occidentale au creat prin indus-

trializare condiţiile îmbătrânirii populaţiilor lor. Această îmbătrânire demografică a 
determinat apariţia unor noi situaţii care, la rândul lor au intensificat procesul îm-
bătrânirii. Dintr-o problemă pur demografică, îmbătrânirea demografică a devenit 
o problemă economică şi de organizare socială cu atât mai greu de rezolvat, cu 
cât nici în planul cercetării ştiinţifice şi nici în cel al politicilor nu s-au înţeles pro-
gresul şi avantajele aduse de o populaţie vârstnică din ce în ce mai numeroasă.  

Principala cauză a îmbătrânirii demografice, aşa cum s-a mai precizat, 
este tranziţia la un nou regim de reproducere a populaţiei, de la regimul tradiţi-
onal caracterizat prin rate înalte de natalitate şi mortalitate, la regimul modern, 
cu rate scăzute de natalitate şi mortalitate

2
. 

                                                        
1
 Loriaux Michel, "Du vieillissement démographique à l'intégration des âges: la révolution de 
la géritude", în "Population" nr. 6/1995, Paris. 

2
  Grigorescu C.,"Îmbătrânirea demografică în România – trecut, prezent şi perspective",  
revista: Economistul nr. 781/7 iunie, 1996. 
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Pe de o parte, reducerea natalităţii a fost consecinţa diminuării continue 
a fertilităţii, care a condus la "contracţia" bazei piramidei vârstelor. Pe de altă 
parte, scăderea mortalităţii la toate grupele de vârstă a determinat creşterea 
duratei medii a vieţii, şi implicit, "îngroşarea" vârfului piramidei. 

Îmbătrânirea demografică se realizează, în principal, prin baza piramidei, 
efectivele tinerelor generaţii cu care se compară proporţional grupele din vârful 
piramidei, aflându-se într-o continuă scădere. 

Dintre factorii economico-sociali cu un rol esenţial în reducerea fertilităţii 
în ţările dezvoltate şi care, într-un fel sau altul, s-au manifestat şi în România, 
amintim

1
:  

1. scăderea ponderii gospodăriilor agricole tradiţionale, caracterizate printr-
o fertilitate înaltă, necesară atât pentru activitatea productivă, cât şi pen-
tru asigurarea securităţii persoanelor vârstnice; 

2. emanciparea femeilor, accesul la învăţământul de toate gradele şi atra-
gerea lor în activităţile neagricole; 

3. exigenţele sporite ale părinţilor relativ la creşterea şi educaţia copiilor ca-
re necesită timp şi cheltuieli importante; 

4. extinderea asigurărilor sociale, mai ales a regimurilor publice de pensii şi 
a instituţiilor de îngrijire a persoanelor vârstnice dependente, care au re-
dus rolul copiilor în susţinerea părinţilor la bătrâneţe; 

5. creşterea timpului liber, accesul la tipuri divertisment cât mai variat şi la 
mijloace moderne de transport colectiv şi individual, dorinţa persoanelor 
adulte şi a familiilor lor de a beneficia de aceste facilităţi. 
Evident, că în societatea modernă fertilitatea este influenţată şi de alţi 

factori care ţin de cultură, religie sau politică demografică care, ca şi cei amintiţi 
mai sus acţionează diferit de la o ţară la alta. 

Determinanţii fundamentali menţionaţi au influenţat în fapt, comporta-
mentul demografic, cu efecte directe asupra practicilor privind limitarea numă-
rului de naşteri, cum ar fi: calendarul căsătoriilor şi rata nupţialităţii, vârsta 
medie la prima căsătorie, proporţia celibatului, rata divorţialităţii, practicarea 
avortului sau utilizarea mijloacelor anticoncepţionale. 

Cât despre consecinţele îmbătrânirii demografice la care a dus scăderea 
fertilităţii, acestea sunt plasate de către Jacques Henripin (1995)

2
 pe două pa-

liere financiare: 

1. creşterea costului serviciilor de sănătate; 
2. dificultatea asigurării unui nivel de trai decent (convenabil) pensionarilor. 

                                                        
1
  *** "The Determinants and Consequences of Population Trends. New  Summary of Find-
ing an Interaction of Demographic, Economic and Social Factory”, vol. I., U.N., New  York, 
1973, p. 86-92. 

2
  Mihăescu C., "Vieillissement de la population: inconvénients et adaptation", în revista "Po-
pulation" nr. 6/1995, INED, Paris. 
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Acelaşi autor arată care ar putea fi remediile aşa-zis "clasice" care ar pu-
tea conduce la atenuarea consecinţelor nedorite ale îmbătrânirii: a) schimbări 
dirijate ale nivelului fenomenelor demografice şi b) adaptarea diferitelor com-
portamente demografice. 

Referindu-se la schimbările demografice, J. Henripin (op. cit.) are în ve-
dere creşterea natalităţii şi recurgerea la imigraţie. O puternică imigraţie poate 
reduce îmbătrânirea, dar, pe termen mediu şi lung, efectul nu este foarte im-
portant. Imigranţii sunt, de regulă, mai tineri ca populaţia în care intră, dar ei 
îmbătrânesc la fel de repede, iar structura lor pe vârste se integrează în struc-
tura de ansamblu a populaţiei. Calea reală de întinerire a populaţiei este creş-
terea fertilităţii, astfel că singura imigraţie care i-ar putea fi un substitut perfect 
ar fi imigrarea bebeluşilor orfelini. 

În prezent, multe ţări din OCDE afişează o situaţie demografică "favora-
bilă" căci generaţiile baby-boom-ului sunt în vârstă de muncă şi "întreţin" un 
număr relativ redus de pensionari. Peste un deceniu şi jumătate, situaţia se va 
schimba, căci tocmai aceste generaţii numeroase vor atinge vârsta de pen-
sionare, iar populaţia activă va fi din ce în ce mai mică, urmare a scăderii fertili-
tăţii începute din anii '60. În acelaşi timp, va creşte durata medie a vieţii şi 
numărul persoanelor foarte vârstnice (de 80 de ani şi peste) va fi în creştere 
rapidă. 

Această situaţie se întâlneşte în linii mari în majoritatea ţărilor OCDE 
existând, cum este şi firesc, decalaje importante între piramidele vârstelor şi 
ritmurile în care îmbătrânesc populaţiile lor. Proiectările demografice ale OCDE 
arată că până în anul 2030 populaţia în vârstă de muncă (15 – 64 ani) în zona 
OCDE ar putea să scadă cu 4,5% faţă de anul 2010. Această scădere ar putea 
fi mult mai accentuată în numeroase ţări ca: Germania (24%), Italia (18%), Ja-
ponia (17%), Spania şi Olanda (15%). 

Majoritatea studiilor şi modelelor întreprinse în aceste ţări, au demonstrat 
că principala cauză a îmbătrânirii demografice este scăderea de lungă durată a 
natalităţii şi mai puţin creşterea speranţei de viaţă la naştere. Într-adevăr, mări-
rea ponderii populaţiei vârstnice este provocată de diminuarea succesivă a 
efectivelor generaţiilor care se adaugă populaţiei existente şi mai puţin de scă-
derea mortalităţii, respectiv creşterea duratei medii a vieţii care afectează toate 
vârstele şi care, în final determină creşterea numărului persoanelor vârstnice. 



 

 

2. Evoluţia procesului de îmbătrânire demografică în 
România după cel de-al doilea război mondial 

 

În România, procesul îmbătrânirii demografice s-a instalat cu un decalaj 
de şapte-opt decenii faţă de ţările vest-europene însă pe fundalul “rupturilor “de 
după 1990, acest decalaj s-a diminuat la aproape un deceniu.  

La 1 ianuarie 2001 vârsta medie a populaţiei României era de 37 de ani. 
iar vârsta mediană de 34,4 de ani. în timp ce proporţiile persoanelor care de-
păşeau 60 şi, respectiv, 65 de ani erau de 18,9% şi respectiv 13,5%. De re-
marcat, că la începutul anului 2001 numai populaţia din grupa 60-64 de ani 
reprezenta 5,5% din populaşia totală, adică tot atât cât constituia populaţia din 
clasa mare de 65 de ani şi peste în anul 1948. 

După cel de-al doilea război mondial şi până în prezent s-a produs 
schimbarea ponderii populaţiei în vârstă de 60 de ani şi peste, în sensul creşte-
rii ei sistematice şi, respectiv, a populaţiei de 0-14 ani, în sensul scăderii aces-
teia. Dacă în decursul primelor trei decenii de după cel de-al doilea război 
mondial (1948-1977) tinerii "au pierdut" 3,5 puncte procentuale din greutatea 
lor specifică, în următorii 20 de ani această pierdere aproape s-a dublat. Inten-
sificarea scăderii acestei proporţii s-a produs în realitate după anul 1990, pe 
fondul scăderii accelerate a natalităţii. Astfel, diminuarea ponderii tinerilor de la 
23,6% în 1990 la 18,0% în 2001, a reprezentat o pierdere notabilă de 5,6 punc-
te procentuale în numai 10 ani, cu atât mai îngrijorătoare cu cât proporţia 
vârstnicilor din acest an o depăşeşte pe cea a tinerilor pentru prima dată în is-
toria demografică a ţării (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 
Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, vârsta medie  

şi raportul de dependenţă în perioada 1948-1999 

 

Indicator/Anii 1948 1956 1966 1977 1987 1990 2001 

Populaţia totală 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 0-14 ani 28.9 27.5 26.0 25.4 24.2 23.6 18,0 

 15-59 ani 61.9 62.6 61.7 60.2 60.9 60.8 63,1 

    15-29 ani 26.5 27.1 23.1 23.5 22.4 22.6 24,1 

    30-44 ani 20.5 19.2 23.3 19.9 20.2 21.0 21.1 

    45-59 ani 14.9 16.3 15.3 16.8 18.2 17.2 17,9 

 60 ani şi peste 9.2 9.9 12.3 14.4 14.9 15.6 18.9 

65 ani şi peste 5.6 6.4 7.9 9.9 9.7 10.3 13.5 

Vârsta medie 29.8 30.0 32.4 33.0 34.5 34.9 37 

Vârsta mediană 25.2 25.4 30.1 30.1 30.3 30.4 34.4 

Rap. dependenţă (la 1000), 616 597 621 661 642 645 585 
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Indicator/Anii 1948 1956 1966 1977 1987 1990 2001 

total. din care: 

Tineri (0-14 ani) 467 439 421 422 397 390 286 

Vârstnici (60 ani şi peste) 149 158 200 239 245 255 299 

Notă: Numai pentru 2001 datele se referă la 1 ianuarie, în rest momentul de refe-
rinţă este 1 iulie.  

Sursa: Informaţii preluate sau calculate din Anuarul demografic al României. ediţii-
le 1994 şi 1996. ale CNS. Caietul ―Efectivul şi structura populaţiei României 
la 1.01.2001”, INS,. Bucureşti. 2001 şi “Analize demografice. Situaţia de-
mografică a României în perioada 1990-1998‖. CNS. Bucureşti. 1999. 

 

În ceea ce priveşte populaţia vârstnică (60 de ani şi peste), greutatea ei 
specifică a crescut fără nici o excepţie de-a lungul perioadei analizate, prin 
compensarea "pierderilor" suferite de populaţia tânără. În strânsă legătură cu 
evoluţia ponderii acestora, importanţa relativă a vârstnicilor a crescut în mod 
treptat timp de patru decenii: de la 9,2% în 1948 la aproape 15,0% în 1989.  

După anul 1990, pe fondul “prăbuşirii” natalităţii, proporţia vârstnicilor a 
crescut vertiginos şi în numai 10 ani a atins 18,9%, dublându-şi practic nivelul 
înregistrat imediat după cel de-al doilea război mondial şi depăşind pentru pri-
ma dată ponderea tinerilor (figura nr. 1).  

Luată global, populaţia adultă (15-59 ani) a suferit schimbări în mai mică 
măsură, căci în decurs de cinci decenii ponderea sa în populaţia totală a osci-
lat în jurul a 61 de procente, pentru ca după anul 2000 să înregistreze creşteri 
ale ponderii sale, spre 63%. În interiorul ei se poate observa un proces de scă-
dere a proporţiei segmentului de 15-29 de ani (adulţii tineri), contracarat după 
anul 1990 de adiţionarea la generaţiile "baby-boom"-ului (1967-1968) a gene-
raţiilor "pletorice" din 1974-1977

1
. Segmentul de mijloc – populaţia de 30-44 de 

ani – şi-a menţinut o proporţie relativ constantă – aproximativ o cincime din po-
pulaţia adultă, în timp ce grupa 45-49 de ani a "câştigat" tot mai mult în “impor-
tanţă”. Astfel, de la 14,9% în 1948 şi 15,3% în 1966, "adulţii vârstnici" (45-49 
ani) au ajuns să reprezinte peste 17 procente din populaţia adultă, după anul 
1990 (tabelul nr. 1). 

Recurgând la o paralelă cu schimbările care afectează populaţia la nivel 
global putem afirma că această evoluţie oglindeşte în fapt procesul de îmbă-
trânire demografică a populaţiei adulte, care a accelerat şi accelerează, cu rit-
muri din ce în ce mai mari, procesul îmbătrânirii demografice de ansamblu a 
populaţiei româneşti. Cum populaţia adultă constituie suportul populaţiei în 

                                                        
1
  Sunt generaţiile revirimentului temporar al natalităţii, ca urmare a înăspririi, în anul 1973, a 
legislaţiei referitoare la avort. 
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vârstă de muncă şi din aceasta se recrutează într-o măsură covârşitoare
1
,, po-

pulaţia activă nu este greu să deducem că acest proces are şi va avea implica-
ţii numeroase şi importante asupra activităţii economice şi sociale. 

 
Figura nr. 1. Evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă  

a populaţiei României în perioada 1948-2001 

 

Sursa: Realizat pe baza informaţiilor preluate sau calculate din Anuarul demografic 
al României. ediţiile 1994 şi 1996. ale CNS. Caietul “Efectivul şi structura 
populaţiei României la 1.01.1997 şi, respectiv, la 1.01.2001‖, INS. Bucu-
reşti.  

 

Este relativ uşor de imaginat ce consecinţe sociale şi economice gene-
rează evoluţia raportului de dependenţă, ce implicaţii apar în sfera producţiei şi 
a consumului de bunuri materiale şi spirituale, în planul ocrotirii sănătăţii şi al 
asigurării pensiilor, al alocării resurselor bugetare şi al educaţiei etc. 

Văzută pe ansamblu, piramida vârstelor la 1 ianuarie 2001 este extrem 
de sugestivă pentru maniera în care procesul de îmbătrânire demografică a 
afectat populaţia României.  

                                                        
1
  În populaţia activă sunt cuprinse şi persoane care au mai puţin de 15 ani şi mai mult de 
59 de ani, în funcţie de anumite criterii care compun definiţia populaţiei active şi la care 
vom face referiri în cea de-a doua parte a lucrării. 
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Figura nr. 2. Piramida vârstelor populaţiei României la 01.01.2001 

 
Sursa: Realizat pe baza informaţiilor din Caietul ―Efectivul populaţiei României la 1 

ianuarie 2001‖, INS, Bucureşti, 2001. 

 

Cu unele excepţii, forma piramidei se aseamănă cu cea a populaţiilor din 
ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi social. Baza este în continuă 
comprimare, trunchiul – foarte proeminent, iar vârful – mult mai însemnat ca 
suprafaţă comparativ cu piramidele de acum 50 sau 40 de ani , dar nu suficient 
de consistent faţă de cel al piramidei unei ţări dezvoltate, din cauza unei durate 
medii a vieţii mult mai scăzute. 

Celelalte particularităţi ale piramidei (zone de îngustare sau de lărgire a 
benzilor) sunt determinate de deficitele de naşteri din timpul celor două războa-
ie mondiale, de politica pronatalistă, coercitivă dusă de vechiul regim, respec-
tiv, de relaxarea totală a legislaţiei privind avortul după anul 1990. 

Ca şi în România
1
, în celelalte ţări ex-socialiste, consecinţa cea mai di-

rectă a evoluţiilor demografice sintetizate prin scăderea brutală a fertilităţii şi 
creşterea duratei medii a vieţii, s-a tradus printr-o accelerare a procesului de 

                                                        
1
 Mihăescu C., “Populaţie şi ocupare. Trecut, prezent  şi viitor”, Ed.Economică, Bucureşti, 
2001. 
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îmbătrânire demografică, prezentă de altfel în toate ţările europene. În ţări ca 
Polonia şi Slovacia proporţia populaţiei cu vârste de peste 65 de ani oscilează 
în jurul a 12 procente, fiind catalogate ca ţări încă relativ tinere, în comparaţie 
cu ţări vecine ca România, Ungaria sau Bulgaria, pentru care ponderea popu-
laţiei vârstnice depăşeşte 13% din totalul populaţiei. 

Din punct de vedere demografic, se poate aprecia că România se înscrie 
în tabloul demografic general al fostelor ţări socialiste, actualmente în tranziţie. 
Cu toate acestea trebuie să menţionăm că ea iese din acest cadru prin evoluţii 
negative în planul mortalităţii generale, al motalităţii infantile, precum şi în cel al 
duratei medii a vieţii, atestând o scădere mult mai puternică a nivelului de trai 
şi a calităţii serviciilor de sănătate şi sociale decât în celelalte ţări aflate în tran-
ziţie. 

 



 

 

3. Evoluţia populaţiei active – oferta potenţială  
pe piaţa forţei de muncă în ultimele cinci decenii 

  

Din punct de vedere economic, cea mai importantă categorie demografi-
că este populaţia activă, denumită şi forţa de muncă potenţială a societăţii. 
Numărul, structura, nivelul de instruire şi de formare profesională, ca şi modul 
de utilizare a acestei forţe de muncă au o mare influenţă asupra produsului in-
tern brut (PIB), asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale de ansamblu.  

În acelaşi timp, proporţiile, structura şi evoluţia ocupării sunt determinate 
de acţiunea conjugată a numeroşi factori. Unii dintre aceştia guvernează di-
mensiunea (cantitativă şi structurală) a ofertei de forţă de muncă, în timp ce 
alţii determină volumul cererii pe piaţa acestui factor. Cei mai importanţi sunt 
factorii demografici, economici, educaţionali, sociopsihologici, factorii de politi-
că economico-demografică, socială şi factorii instituţionali. 

Schimbările social-economice radicale pe care le impune transformarea 
unei economii de comandă într-o economie de piaţă generează, fără îndoială, 
mutaţii în volumul, calitatea şi structura populaţiei active. Examinarea acestor 
mutaţii, studiul ocupării, al fundamentelor demografice ale acesteia, analiza 
implicaţiilor şi consecinţelor acestor mutaţii, ca şi evaluarea tendinţelor şi per-
spectivelor populaţiei active pe fondul schimbărilor în structura social-
economică a ţării, sunt extrem de importante. 

Importanţa lor derivă din faptul că populaţia activă produce bunurile ma-
teriale şi spirituale necesare întregii societăţi, ea generează progresul econo-
mic, social şi cultural, jucând un rol foarte important în ritmul reformelor 
economice, în modernizarea economiei, ca şi în îndeplinirea obiectivelor ex-
trem de ambiţioase ale României pe plan extern: aderarea la Uniunea Euro-
peană şi integrarea în NATO. 

Toate evoluţiile demografice şi-au pus şi îşi vor pune amprenta pe ter-
men mediu şi lung asupra forţei de muncă din economie, deoarece ele se re-
găsesc, în mod sintetic, în mărimea şi dinamica sporului natural al populaţiei. 
Cu un decalaj de 15 – 20 de ani, sporul natural influenţează populaţia în vârstă 
de muncă, baza de formare a populaţiei active. În consecinţă, componenta 
demografică este, în timp şi spaţiu, principala determinantă a ofertei de forţă de 
muncă. 

După cel de-al doilea război mondial şi până la mijlocul anilor '90, popu-
laţia activă civilă a României a cunoscut o evoluţie continuu ascendentă, cul-
minând cu efectivul de 11387 mii de persoane active civile, înregistrat în anul 
1992, cel mai mare nivel atins până în prezent. După o stagnare de doi ani, 
populaţia activă a intrat într-un declin accelerat şi, în numai doi ani (1995 şi 
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1996), s-a diminuat cu aproape 1,2 milioane de persoane active civile, pierdere 
echivalentă cu jumătate din creşterea înregistrată pe durata a aproape patru 
decenii şi jumătate (1950 – 1994). Ritmul scăderii s-a temperat începând din 
1997, astfel că la începutul anului 1998, populaţia activă civilă avea un efectiv 
comparabil cu cele înregistrate în anii '70 (9904 mii de persoane).  

La această evoluţie, factorul demografic şi-a manifestat influenţa prin in-
termediul traiectoriei populaţiei în vârstă de muncă, în timp ce alţi factori şi-au 
sintetizat acţiunile în propensiunea spre activitate a acestei populaţii. 

 Până la începutul anilor '90, populaţia în vârstă de muncă (15-64 de ani) 
din România a cunoscut o evoluţie ascendentă, urmând, cu un decalaj 
de aproximativ 15 ani, traiectoria populaţiei totale

1
. Din acest motiv, în 

pofida declinului demografic general instalat din anul 1991, populaţia în 
vârstă de muncă a înregistrat în deceniul 1987 – 2000 o evoluţie, pe care 
am califica-o drept staţionară, efectivele anuale oscilând uşor în jurul a 
15,3 milioane de persoane (figura nr. 3). 

 
Figura nr. 3. Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă din România  

în perioada 1948-2001 

 
Sursa: Realizat pe baza informaţiilor preluate sau calculate din Anuarul demografic 

al României. ediţiile 1994 şi 1996. ale CNS; Caietul ―Efectivul şi structura 
populaţiei României la 1.01.1997 şi, respectiv, la 1.01.2001”, INS.. Bucu-
reşti.  

                                                        
1
 Mihăescu C., op.cit. 



 

 

339 

 

Ca pondere în totalul populaţiei, segmentul în vârstă de muncă s-a ca-
racterizat printr-o mare stabilitate de-a lungul a patru decenii şi jumătate (1948 
– 1993). Din anul 1994 însă, proporţia populaţiei potenţial active în populaţia 
totală a început să crească, sporind în numai patru ani cu 1 punct procentual. 
În termeni de structură, această creştere rapidă echivalează cu instalarea unor 
dezechilibre importante în structura pe vârste a populaţiei ţării, cu implicaţii 
asupra dezvoltării ei economice, sociale şi culturale. 

Cauza unei astfel de evoluţii rezidă în accentuarea declinului demografic 
general, şi în intensificarea fără precedent a procesului de îmbătrânire demo-
grafică a populaţiei ţării, după 1990. Acest proces de ansamblu au fost prece-
dat de mutaţii în structura pe vârste a populaţiei în vârstă de muncă. De 
menţionat, că instalarea procesului de îmbătrânire demografică în cadrul aces-
tui segment, s-a produs în perioada 1948-1987, prin scăderea ponderii per-
soanelor din grupa 15-24 de ani şi creşterea proporţiei celor din ultima grupă 
de 50-64 de ani. Surprinzător, din anul 1995 grupa tânără (15-24 de ani) o sur-
clasează pe cea vârstnică (50-64 de ani) cu 1-1,2%, datorită alimentării primeia 
cu generaţiile “valului” demografic al anilor „60. Iată, impactul direct al evoluţiei 
demografice asupra populaţiei potenţial active (anexa nr. 1).  

Prin prisma consecinţelor sale de mai târziu, am putea compara legisla-
ţia pronatalistă coercitivă, instituită de regimul comunist în noiembrie 1966, cu 
o "anestezie" prelungită, de concentraţie diferită de la o perioadă la alta, injec-
tată corpului demografic românesc, în scopul de a îndepărta cât mai mult posi-
bil perspectiva încetinirii creşterii demografice şi a accentuării procesului de 
îmbătrânire demografică a forţei de muncă şi a populaţiei, în ansamblul său. 

 Datorită "lag"-ului de aproximativ 15 ani cu care fenomenele şi procese-
le demografice se resimt în cadrul populaţiei în vârstă de muncă, rezultatele 
acestei anestezii se dovedesc maxime în anii '90. Pe parcurs, acestea vor pu-
ne din ce în ce mai multe probleme economice şi sociale, din cauza creşterii 
puternice a ponderii populaţiei potenţial active "adulte" (35-49 de ani) şi "vârst-
nice" (50-64 de ani). Din anul 2010 aceste ponderi însumate ar putea repre-
zenta în jur de trei cincimi din populaţia potenţial activă. Consecinţele 
demoeconomice, sociale şi culturale provocate de o structură pe vârste a forţei 
de muncă puternic dezechilibrată vor fi numeroase, complexe şi greu de gesti-
onat, fiind extrem de costisitoare şi posibil generatoare de tensiuni sociale.  

 Celălalt factor care hotărăşte dimensiunea populaţiei active – propen-
siunea generală către activitate, sau rata generală de activitate, reprezin-
tă un adevărat "model" de participare a populaţiei la activitate, model 
influenţat de numeroşi factori de ordin economic, social, cultural, de tra-
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diţie şi comportament etc., exprimând sintetic particularităţile unui anumit 
nivel de dezvoltare

1
. 

În cinci ani (1996-2000) rata generală de activitate a cunoscut o evoluţie 
în creştere faţă de deceniul al optulea. Creşterea se datorează atât scăderii 
sistematice a efectivului populaţiei totale, cât şi influenţei factorului demografic, 
prin intrarea generaţiilor numeroase din anii ’60 în grupele de vârstă cu înclina-
ţie spre activitate foarte ridicată (figura nr. 4., anexa 2). 

 

Figura nr. 4. Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă  
din România în perioada 1948-2001 

 
 

Interesant este că mijlocul anilor '90 a adus schimbări importante în pro-
pensiunea spre activitate a persoanelor vârstnice de 65 de ani şi peste, în sen-
sul intensificării ei fără precedent

2
. Aparent paradoxal, într-un interval de numai 

opt ani (1991-1998) şi după valul pensionărilor anticipate, populaţia din grupele 
active terminale (55-59, 60-64 şi 65 de ani şi peste) reia şi intensifică foarte 
mult participarea la activitatea economico-socială. Creşterea este mult mai ac-
centuată în cazul populaţiei masculine, comparativ cu cea feminină. Cauzele 
unei asemenea evoluţii trebuie căutate în deprecierea sistematică a nivelului 
                                                        
1
  Vl. Trebici, "Demografia", Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 414. 

2
 Facem abstracţie de diferenţele metodologice între ancheta AMIGO şi recensământuri. 
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de trai al majorităţii populaţiei, prin scăderea severă a veniturilor băneşti reale 
ale acesteia şi, în special, ale persoanelor vârstnice 

Faţă de alte ţări ex-socialiste, aflate în tranziţie, sau chiar faţă de ţări 
dezvoltate economic, rata generală de activitate din România este cotată, ca 
una foarte înaltă. Corelaţia cu rezultatele economice fac paradoxală această 
constatare. Rata mare de activitate este rezultatul exclusiv al intensităţii unui 
factor calitativ: ratele de activitate specifice pe vârste. Din păcate ele nu prezin-
tă valori mari pentru grupele de maxim randament, productivitate sau creativi-
tate în muncă, dimpotrivă, astfel de valori se înregistrează la grupele vârstnice 
de activitate – 60-64 şi 65 de ani şi peste, în care majoritatea persoanelor sunt 
active într-o agricultură de subzistenţă. În concluzie, departe de a fi un fapt po-
zitiv, nivelul înalt al ratei generale de activitate din România reflectă degrada-
rea continuă şi severă a veniturilor reale ale populaţiei, forţată să fie activă 
până la vârste foarte înaintate, comparativ cu alte ţări avansate din punct de 
vedere economic, cu experienţă în economia de piaţă sau chiar cu ţările aflate 
în tranziţie. 

 



 

 

4. Perspective demoeconomice  
la orizontul anului 2020 

 

Perspectivele demografice sunt preluate din lucrarea autoarei, «Popula-
ţie şi ocupare. Trecut, prezent şi viitor», lucrare apărută în Editura Economică, 
în anul 2001. Au fost elaborate patru variante de proiectare

1
 care, cu o singură 

excepţie (varianta cea mai optimistă), indică scăderea lentă, dar sigură a efec-
tivului populaţiei României până în anul 2020. Fără a avea pretenţia că una 
sau alta dintre variantele propuse va fi identică sau foarte apropiată de realita-
tea următorilor 20 de ani, esenţial este mesajul acestora – fără o reducere a 
mortalităţii şi o creştere a fertilităţii, perspectivele demografice ale României s-
ar traduce sigur printr-un declin demografic, mai mult sau mai puţin accelerat, 
în funcţie de intensitatea fenomenelor mişcării naturale şi migratorii a populaţiei  
: de la 22,5 milioane de locuitori în 1998, populaţia ar putea ajunge în 2020, fie 
la un efectiv uşor oscilant în jurul a 21 de milioane de locuitori, fie la 20 milioa-
ne, în varianta menţinerii coordonatelor demografice din 1998. 

Procesul de îmbătrânire demografică de ansamblu se va accentua şi mai 
mult, fiind posibil ca ponderea tinerilor să scadă la mai puţin de 16% din totalul 
populaţiei, în timp ce proporţia vârstnicilor să-i devanseze, la niveluri situate în 
jurul a 16,5%. Structura pe vârste a populaţiei în vârstă de muncă se va 
schimba considerabil: dacă în 1998 aproape 33,7% din această populaţie avea 
vârste de 45 de ani şi peste, în toate variantele de prognoză, această pondere 
va fi de aproximativ 35,4% în anul 2010 şi de peste 40,5% în 2020, oglindind 
accelerarea procesului de îmbătrânire demografică a forţei de muncă potenţia-
le a ţării. Pe acest fond, raportul de dependenţă a populaţiei vârstnice va creşte 
permanent, în timp ce presiunea exercitată de segmentul tânăr asupra popula-
ţiei adulte, potenţial active, se va diminua considerabil, astfel că pe total, rapor-
tul de dependenţă nu se va modifica semnificativ până în 2020. 

4.1. Evoluţia proiectată a populaţiei în vârstă de muncă  
(15-64 de ani) până în anul 2020  

Deşi la niveluri uşor diferite, rezultatele tuturor variantelor de proiectare 
indică aceeaşi evoluţie în timp a efectivului populaţiei în vârstă de muncă 
(15-64 de ani): până în anul 2005 acesta va creşte uşor din cauza alimentării 
cu generaţiile mai numeroase, apărute pe fondul politicii pronataliste forţate 
dusă de vechiul regim până în 1990; după 2005 va începe declinul acestui 
segment de populaţie, cel mai accentuat observându-se în cazul variantei 
CONSTANTE (descreşterea medie anuală de – 83 mii de persoane), iar cel 

                                                        
1
 Ipotezele de lucru se pot consulta în lucrarea amintită, la pag. 216-224. 
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mai mic în varianta OPTIMISTĂ (scăderea medie anuală de 381 mii de per-
soane). În oricare variantă numărul populaţiei cu vârste cuprinse între 15 şi 64 
de ani va coborî sub 15 milioane de persoane în 2020 (tabelul nr. 2 şi anexele 
3.a – d). 

Cauzele acestui declin sunt bine cunoscute, în principal fiind vorba de-
spre scăderea puternică a natalităţii după 1989, creşterea mortalităţii, mai ales 
a celei masculine la vârstele adulte (cel puţin până în 1997) şi intensificarea 
migraţiei cu ritmuri diferite de la o perioadă la alta). 

Deşi populaţia care formează cea mai mare parte a bazei din care se re-
crutează forţa de muncă intră în scădere după 2005, nu acelaşi lucru se poate 
afirma despre un alt segment de populaţie, al cărui grad de participare la activ i-
tatea economică a crescut foarte mult în ultimul timp: populaţia vârstnică de 65 
de ani şi peste (tabelul nr. 2). 

 

Tabelul nr. 2 
Evoluţia probabilă a efectivului populaţiei în vârstă de muncă 

în perioada 1999-2020 
       mii persoane 

Gr. vârstă/Variantă 1998 2000 2005 2010 2015 2020 

15-64 de ani 

OPTIMISTĂ 15319 15361 15459 15426 15136 14910 

REALISTĂ 15319 15362 15469 15409 15098 14660 

PESIMISTĂ 15319 15360 15455 15371 15036 14541 

CONSTANTĂ 15319 15357 15414 15258 14826 14175 

65 de ani şi peste 

OPTIMISTĂ 2884 3030 3180 3169 3300 3701 

REALISTĂ 2884 3030 3188 3151 3253 3620 

PESIMISTĂ 2884 3030 3176 3121 3201 3545 

CONSTANTĂ 2884 3028 3137 3011 2987 3175 

Total 15 ani şi peste 

OPTIMISTĂ 18203 18391 18639 18595 18436 18611 

REALISTĂ 18203 18392 18657 18560 18351 18280 

PESIMISTĂ 18203 18390 18631 18492 18237 18086 

CONSTANTĂ 18203 18385 18551 18269 17813 17350 

 

Cu excepţia variantei CONSTANTE, evoluţia acestei categorii este strict 
crescătoare, foarte posibil să depăşească 3,5 milioane de persoane în anul 
2020. Varianta exceptată îşi datorează situaţia menţinerii pe întreg intervalul de 
prognoză a unor niveluri scăzute ale duratei medii a vieţii (cele înregistrate în 
perioada 1996 – 1998). 
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4.2. Mutaţii în structura pe vârste a populaţiei  
în vârstă de muncă 

La mici diferenţe procentuale între variante, structura populaţiei în vârstă 
de muncă reflectă, fără excepţie, accentuarea procesului de maturizare demo-
grafică a acestui segment al populaţiei, paralel cu procesul îmbătrânirii demo-
grafice la nivel total. 

Persoanele cu vârste cuprinse între 35 şi 54 de ani vor fi din ce în ce mai 
numeroase şi, dacă în anul 1999 ele reprezentau 26% din populaţia în vârstă 
de muncă, în anul 2020 este posibil să ajungă la o pondere situată între 30% 
(varianta OPTIMISTĂ) şi 33,4% (varianta CONSTANTĂ) (figura nr. 5). Această 
creştere se va face în detrimentul grupelor tinere de muncă 15 – 34 de ani care 
vor înregistra în aceeaşi perioadă scăderi, de la 32% la 22,9% (varianta 
OPTIMISTĂ) sau la 24,8% (varianta CONSTANTĂ). 

Dacă pentru perioada actuală şi chiar imediat următoare, aceste mutaţii 
structurale se traduc printr-o maturizare a populaţiei active potenţiale, în viitorul 
mai îndepărtat ele vor conduce la instalarea procesului de îmbătrânire demo-
grafică a acestei populaţii, cu implicaţii economice, sociale şi chiar politice din 
cele mai complexe şi greu de gestionat. Generaţiile tinere care vor alimenta 
populaţia activă în anii următori vor fi numeric din ce în ce mai reduse, în timp 
ce majoritatea populaţiei adulte va intra în categoria populaţiei active vârstnice 
(peste 50 de ani). 

 
Figura nr. 5. Structura pe grupe de vârstă a populaţiei în vârstă de muncă 

în 1998 şi 2020 
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În cadrul populaţiei adulte şi vârstnice potenţial active, singurele grupe 
de vârstă care vor înregistra ponderi oscilante vor fi cele care cuprind generaţii-
le născute în perioadele celor două războaie mondiale şi respectiv în anii de 
scădere puternică a natalităţii de la începutul anilor '60. 

4.3. Raportul de înlocuire 

Efectivul populaţiei de 15 – 64 de ani este direct influenţat de fluxurile de 
intrare, respectiv ieşire din această categorie. Astfel cei care împlinesc 15 ani 
intră în populaţia în vârstă de muncă, iar cei care împlinesc 64 de ani, în mod 
normal, ar trebui să iasă (există numeroase excepţii din moment ce rata de ac-
tivitate după 65 de ani este în continuă creştere în prezent). 

În variantele de proiectare propuse, neavând informaţii pe ani de vârstă 
am comparat grupa de vârstă 10-14 ani cu cea de 65-69 de ani pentru a calcu-
la acest "rulaj" demoeconomic. 

Intensificarea dezechilibrării pe vârste a populaţiei potenţial active este 
foarte clar pusă în evidenţă de raportul de înlocuire sau de diferenţa absolută 
dintre grupele marginale mai sus menţionate. 

 
Tabelul nr. 3 

Diferenţa şi proporţia dintre grupele de 10-14 ani şi 65-69 ani 
în mii pers. exceptând specificaţiile exprese 

Varianta/Gr.varsta 1998 2000 2005 2010 2015 2020 

OPTIMISTĂ 

10-14 ani 1703 1609 1250 1121 1400 1593 

65-69 ani  878 1120 1032 909 1059 1327 

(10-14)-(65-69) 825 489 218 212 341 266 

(10-14)/(65-69)(%) 1.9 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2 

REALISTĂ 

10-14 ani 1703 1609 1250 1117 1209 1214 

65-69 ani  878 1120 1024 907 1052 1301 

(10-14)-(65-69) 825 489 226 210 157 -87 

(10-14)/(65-69)(%) 1.9 1.4 1.2 1.2 1.1 0.9 

PESIMISTĂ 

10-14 ani 1703 1609 1250 1116 1164 1170 

65-69 ani  878 1120 1043 901 1041 1280 

(10-14)-(65-69) 825 489 207 215 123 -110 

(10-14)/(65-69)(%) 1.9 1.4 1.2 1.2 1.1 0.9 

CONSTANTĂ 

10-14 ani 1703 1609 1249 1116 1115 1056 

65-69 ani  878 1120 1015 885 985 1191 

(10-14)-(65-69) 825 490 234 231 130 -135 

(10-14)/(65-69)(%) 1.9 1.4 1.2 1.3 1.1 0.9 
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Natalitatea din ce în ce mai scăzută după 1989 şi mortalitatea extrem de 
ridicată, mai ales la grupele adulte vor marca evoluţia populaţiei în vârstă de 
muncă pe întreaga perioadă de prognoză: în toate variantele, fără excepţii, atât 
diferenţa, cât şi raportul dintre cele două grupe de vârstă specificate vor cu-
noaşte scăderi semnificative. Potrivit datelor, în 1998 la ieşirea potenţială din 
populaţia în vârstă de muncă a 10 persoane de 65 – 69 de ani intrau, în mod 
potenţial, 19 persoane din grupa 10 – 14 ani, iar în anul 2010 acest raport de 
înlocuire va fi de 12 sau 13 (tabelul nr. 3). În schimb, în anul 2020 valorile ra-
portului vor indica mai puţin de 10 tineri de 10-14 ani ce revin la 10 persoane 
de 65-69 de ani, în toate variantele mai puţin în cea OPTIMISTĂ. 

Aceste niveluri reflectă dificultăţile pe care le va întâmpina schimbul de-
mografic intergeneraţional, căci în 2020 va fi posibil ca la ieşirea a 10 persoane 
vârstnice din populaţia activă să intre numai 9 tineri din grupa 10-14 ani, echi-
valând cu un posibil deficit între cele două grupe de 87 de mii de persoane (va-
rianta REALISTĂ) până la 135 mii de persoane (varianta CONSTANTĂ). 

Beneficiile unei creşteri semnificative a fertilităţii în planul resurselor de 
forţă de muncă se pot foarte bine evidenţia în acest context: în varianta 
OPTIMISTĂ, în care din anul 2015 indicele conjunctural al fertilităţii ar fi supe-
rior pragului de înlocuire exactă a generaţiilor (2, 3 copii la o femeie), diferenţa, 
respectiv raportul dintre grupele marginale se menţin pozitivă, respectiv, su-
praunitar (tabelul nr. 3). 

Apreciem că cele mai mari şanse de a se apropia de realitatea viitoare le 
au variantele REALISTĂ şi PESIMISTĂ, de aceea evoluţia cea mai probabilă 
credem că va fi cea în care se vor înregistra comprimări ale fluxurilor de intrare 
în populaţia de vârstă de muncă, simultan cu o posibilă intensificare a fluxurilor 
de ieşire din aceasta. Am precizat – o "posibilă" intensificare – având în vedere 
anumite modificări care ar putea interveni în legislaţia pensionării, în legislaţia 
muncii, în prognozele productivităţii muncii sociale, în schimbările pe care pro-
gresul ştiinţific şi tehnic le poate aduce în organizarea vieţii active a omului. 

4.4. Evoluţia probabilă a populaţiei active 
până în anul 2020 

Prin aplicarea celor două modele ale ratelor de activitate, respectiv de 
ocupare: a) ratele specifice din anul 1998 şi b) media ratelor specifice pe anii 
1996, 1997 şi 1998, proiectarea populaţiei active şi ocupate s-a "dezvoltat" la 
câte opt subvariante fiecare (tabelul nr. 4). 
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Tabelul nr. 4 
Ratele de activitate şi de ocupare folosite  

în proiectare 

în % faţă de populaţia totală din  
grupa respectivă de vârstă 

Grupa de 
vârstă 

Rate de activitate Rate de ocupare 

Amigo 1998 Media Amigo 
1996-1998 

Amigo 1998 Media Amigo 
1996-1998 

14-19 ani 26.3 28.5 20.0 21.1 

20-24 ani 65.0 67.7 54.6 57.0 

25-29 ani 81.8 83.2 75.5 76.9 

30-34 ani 85.3 86.7 80.3 81.6 

35-39 ani 87.2 88.3 82.2 83.4 

40-44 ani 86.9 87.5 82.6 82.9 

45-49 ani 83.2 84.1 79.9 78.4 

50-54 ani 72.9 74.4 71.0 66.6 

55-59 ani 56.8 56.9 56.2 52.4 

60-64 ani 45.0 45.4 45.6 44.2 

65 ani şi peste 34.8 33.7 34.8 33.7 

Total 51.4 51.9 48.2 48.5 

Sursa: “Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării – Amigo pentru anii 1996, 
1997 şi 1998‖, CNS, Bucureşti, 1997-1999 şi calcule ale autoarei în cazul 
mediilor. 

 

La aceeaşi serie de rate de activitate specifice pe vârste, efectivul popu-
laţiei active, respectiv ocupate are cel mai ridicat nivel în cadrul variantei 
OPTIMISTE, iar cel mai mic în varianta CONSTANTĂ. Între cele două modele 
de activitate, ratele medii pe anii 1996, 1997 şi 1998 obţinute de ancheta 
AMIGO dau efectivele cele mai numeroase comparativ cu menţinerea ratelor 
din 1998, pentru fiecare variantă a proiectării demografice considerată. 

Ca evoluţie în timp, şase din cele opt subvariante de proiectare prevăd o 
tendinţă de creştere a populaţiei active până în anul 2010, când s-ar putea în-
registra un maxim de peste 12 milioane de persoane (figurile nr. 6a şi 6b). 
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Figura nr. 6a. Evoluţia populaţiei active în intervalul 1999-2020  
(rate de activitate din 1998) 
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Figura nr. 6.b. Evoluţia populaţiei active in perioada 1999-2020  
(rate medii de activitate între 1996-1998) 
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Celelalte două subvariante exceptate provin din varianta CONSTANTĂ 
prin aplicarea celor două regimuri diferite de activitate. Se poate observa că 
menţinerea nivelurilor de fertilitate şi respectiv mortalitate din anul 1998 pentru 
încă două decenii, ar putea determina pe viitor un maxim al populaţiei active 
mai devreme cu aproximativ cinci ani, faţă de alte condiţii de evoluţie a mişcării 
naturale. 

După anul 2010 se observă că populaţia activă intră în declin din cauza 
evoluţiei "pereche" a populaţiei în vârstă de muncă. 

Mai importante decât evoluţia numerică a populaţiei active sunt schimbă-
rile în structura pe vârste a acesteia. Prezentarea sintetică a procesului de ma-
turizare a forţei de muncă potenţială beneficiază de aportul unui coeficient 
denumit "de stabilitate". Acesta reprezintă raportul dintre populaţia activă în 
vârstă de 15 – 39 de ani şi populaţia activă de 40 de ani şi peste. 

În cadrul populaţiei active, îndeosebi după 2010 va creşte ponderea per-
soanelor active vârstnice, coeficientul de stabilitate unitar din 1998 devenind, la 
orizontul anului 2020, subunitar ( 0,7). Altfel spus, în 2020 la la 10 persoane de 
40 de ani şi peste vor reveni 7 persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 39 de 
ani. 

 



 

 

5. Concluzii 

 

 Datorită "lag"-ului de aproximativ 15 ani cu care fenomenele şi procese-
le demografice se resimt în cadrul populaţiei în vârstă de muncă, respectiv în 
populaţia activă, perspectivele demoeconomice s-ar putea plasa pe următoare-
le coordonate: 

 indiferent de varianta abordată, numărul populaţiei în vârstă de muncă 
va intra în scădere după anul 2005, din cauza căderii severe a natalităţii 
înregistrate după 1989. Generaţiile tinere care vor alimenta în anii urmă-
tori populaţia activă vor fi numeric din ce în ce mai reduse, în timp ce 
majoritatea populaţiei adulte va intra în limitele populaţiei active vârstnice 
(de peste 50 de ani). Această evoluţie va avea un ecou deosebit în pla-
nul productivităţii muncii sociale, al asigurărilor sociale, în cel al organi-
zării muncii şi al promovării ierarhiilor, în plan social fiind posibile tensiuni 
nedorite şi greu de gestionat; 

 dacă nivelurile, deloc optimiste, ale natalităţii şi mortalităţii se vor menţi-
ne sau chiar înrăutăţi pe termen lung, actuala "maturizare" a populaţiei în 
vârstă de muncă şi a populaţiei active se va transforma într-o "îmbătrâni-
re accentuată". În aceste condiţii, dacă ţinem cont de legătura care exis-
tă între producţie şi forţa de muncă şi de faptul că productivitatea muncii, 
prin intermediul progresului tehnic şi al posibilităţilor atât de limitate de 
investiţii, nu evoluează decât foarte lent la scara întregii economii, 
această structură îmbătrânită, precum şi deficitul de forţă de muncă ce ar 
rezulta, ar putea constitui factorii unei slabe creşteri economice sau chiar 
ai prelungirii nedorite a recesiunii economice actuale. Raţionând în ter-
menii alocării resurselor globale, această situaţie va avea drept conse-
cinţe diminuarea fondurilor alocate sectoarelor sociale ale economiei, 
purtătoare de progres uman pe termen lung: sănătatea, educaţia şi me-
diul înconjurător. Altfel spus, s-ar putea compromite eforturile întreprinse 
până în prezent în domeniul dezvoltării umane durabile, într-o perioadă 
de tranziţie economică extrem de dificilă (inclusiv din cauza gestionării ei 
defectuoase) din care România nu are altă şansă de ieşire decât relan-
sarea creşterii economice. 
Pe de altă parte, am putea aduce în discuţie şi o altă viziune asupra 

acestor evoluţii: dacă avem în vedere că dezvoltarea economică a secolului 
următor se prefigurează ca una de tip calitativ, cu tehnologii de mare randa-
ment, automatizate şi informatizate, atunci problema unei potenţiale crize a re-
surselor de muncă, practic, nu îşi are sensul. Excedentul actual de forţă de 
muncă şi şomajul cronic din ţările postindustrializate, introducerea săptămânii 
de lucru de 35 de ore pot fi luate ca implicaţii ale unei populaţii în creştere asu-
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pra echilibrelor pe piaţa forţei de muncă. Şi în acest caz am putea spune că 
perspectiva deficitului este chiar pozitivă. Rămâne totuşi ca extrem de impor-
tantă, problema structurii pe vârste a forţei de muncă, puternic deformată de 
valurile demografice provocate de politica foţat-natalistă dusă de vechiul regim. 
Este o problemă căreia ţările dezvoltate şi, în acelaşi timp, mai avansate în 
tranziţia demografică, dispunând de resurse financiare mult mai importante de-
cât România şi fără o asemenea intensitate a deformării, nu i-au găsit soluţii 
din cele mai convenabile, cu toată atenţia acordată de decenii întregi. Cu atât 
mai puţin se vor putea imagina şi aplica măsuri operative de rezolvare în mo-
mentul în care implicaţiile demoeconomice ale acestor valuri se vor manifesta 
cu maximă “virulenţă”. 

 În schimb, dacă fertilitatea şi mortalitatea vor înregistra niveluri în creşte-
re şi, respectiv, în scădere, într-un context economic mai bun, este posi-
bil ca aceste procese demoeconomice să evolueze mult mai lent şi să 
dea răgaz aplicarii unei politici demografice şi a unor soluţii 
demoeconomice care să anihileze din efectele negative ale îmbătrânirii 
populatiei şi forţei de muncă. 
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Anexa 1 
Populaţia în vârstă de muncă şi structura acesteia  

pe grupe mari de vârstă în perioada 1948-2001 

 
 Total  Pvm   din care 

Anul populaţie 15-64 ani 
(persoane) 

% 15-24ani 
(persoane) 

% 25-34ani 
(persoane) 

% 35-49 ani 
(persoane) 

% 50-64 ani 
(persoane) 

% 

R1948 15872624 10399746 65.5 3071535 29,5 2055349 19,8 3291483 31,6 1981379 19,1 

R1956 17489450 11560544 66.1 3177594 27,5 2935540 25,4 3097815 26,8 2349595 20,3 

R1966 19103163 12625318 66.1 2857972 22,6 3120686 24,7 3693880 29,3 2952780 23,4 

1977 21659440 13940222 64.4 3457781 24,8 2937782 21,1 4474759 32,1 3069900 22,0 

1987 22949430 15149728 66.0 3556185 23,5 3380524 22,3 4241749 28,0 3971270 26,2 

1990 23201835 15334386 66.1 3860244 25,2 3108160 20,3 4360073 28,4 4005909 26,1 

1991 23192065 15386647 66.3 3983412 25,9 2986969 19,4 4442424 28,9 3973842 25,8 

1992 22794963 15150247 66.5 3924899 25,9 2858373 18,9 4451949 29,4 3915026 25,8 

1993 22763280 15211928 66.8 3854574 25,3 2975259 19,6 4534478 29,8 3847617 25,3 

1994 22730210 15267027 67.2 3803914 24,9 3082446 20,2 4595929 30,1 3784738 24,8 

1995 22684269 15311030 67.5 3789380 24,7 3160527 20,6 4645628 30,3 3715495 24,3 

1996 22607620 15339369 67.9 3797047 24,8 3219756 21,0 4672881 30,5 3649685 23,8 

1997 22545925 15338587 68.0 3792500 24,7 3285602 21,4 4663132 30,4 3597353 23,5 

1998 22502803 15180552 67.5 3750234 24,7 3371755 22,2 4640002 30,6 3418561 22,5 

2001 22430457 15365942 67.6 3584428 23,3 3722602 24,2 4424549 28,8 3634363 23,7 

Notă: – Pvm – populaţie în vârstă de muncă 15-64 ani; col. 3 – ponderea populaţiei în vâr-
stă de muncă în populaţia totală; col. 5,7,9,11- proporţia grupelor respective de vâr-
stă în populaţia în vârstă de muncă. 
- Pentru anii 1948, 1956, 1966 s-au folosit datele de la recensământurile din anii res-
pectivi; pentru anii 1977, 1987 şi 1990-1995 s-a utilizat populaţia medie, pentru anii 
1996 – 1998 populaţia de la 1 iulie, iar pentru 2001, populaţia de la 1 ianuarie. 

Sursa: Calcule pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României – 1996, CNS, Bu-
cureşti, 1996; Anuarul statistic al României 1997 şi 1998, CNS, Bucureşti, 1998 şi 
1999; Caietul CNS " Efectivul şi structura populaţiei României la 1.07.1998 şi 
2001". 

 
 

Anexa nr. 2 
 Ratele de activitate pe sexe şi pe vârste la recensământurile din 1977, 

1992 şi la anchetele Amigo 1996, 1997 şi 1998 
- în % - 

Grupa  
de vârstă/anul 

Ambele sexe 

1977 1992 1996 1998 2000 

14-19 ani 29.8 30.8 30.7 24.5 23,6 

20-24 ani 81.4 80.9 70.1 62.2 62,6 

25-29 ani 90.1 87.6 84.2 80.0 81,7 

30-34 ani 90.7 89.5 87.9 86.4 86,8 

35-39 ani 90.4 89.7 88.9 85.7 87,1 
40-44 ani 88.8 88.2 87.6 85.7 86,0 

45-49 ani 85.7 83.2 84.4 82.5 82,4 

50-54 ani 78.9 65.5 75.1 72.4 71,8 

55-59 ani 64.1 38.8 56.1 56.8 54,9 

60-64 ani 33.9 16.7 44.2 45.7 45,6 
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Grupa  
de vârstă/anul 

Ambele sexe 

1977 1992 1996 1998 2000 

65 ani şi peste 14.6 5.9 32.5 34.8 35,5 

Total 50.1 45.9 51.8 51.4 51,6 

Sursa: Preluări de date sau calcule ale autoarei pe baza informaţiilor din Anuarul statistic al 
României – 1990, CNS, Bucureşti, 1990; Anuarul statistic al României – 1997, 
CNS, Bucureşti, 1998; Balanţa forţei de muncă la 1.01.1998, CNS, Bucureşti, 1998; 
Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) -1996 şi 2000, în, Bucu-
reşti. 

 
Anexa nr. 3a 

Evoluţia probabilă a populaţiei României, pe grupe de vârstă în perioada 
1999-2020 – varianta OPTIMISTĂ (anul de pornire – 1998) 

- mii persoane - 

Grupa de vârstă/anul 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 

0-4 1164 1140 1141 1421 1615 1596 1498 
5-9 1433 1316 1257 1126 1406 1599 1580 

10-14 1703 1676 1609 1250 1121 1400 1593 
15-19 1779 1721 1725 1603 1246 1118 1397 
20-24 1971 1960 1904 1717 1598 1243 1116 
25-29 1841 1842 1894 1892 1709 1591 1239 
30-34 1531 1664 1695 1879 1882 1702 1586 
35-39 1398 1375 1416 1677 1866 1871 1695 
40-44 1673 1610 1529 1390 1656 1847 1856 
45-49 1570 1616 1645 1486 1362 1627 1823 
50-54 1154 1237 1305 1582 1442 1327 1595 
55-59 1166 1105 1086 1233 1512 1385 1286 
60-64 1236 1205 1162 1000 1153 1425 1317 
65+ 2884 2972 3030 3180 3169 3300 3701 
Total 22503 22439 22398 22436 22737 23031 23282 

 
 

Anexa nr. 3b 
Evoluţia probabilă a populaţiei României, pe grupe de vârstă în perioada 

1999-2020 – varianta REALISTĂ (anul de pornire – 1998) 
- mii persoane - 

Grupa de vârstă/anul 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 

0-4 1164 1140 1136 1228 1232 1141 1062 
5-9 1433 1316 1257 1122 1214 1219 1130 

10-14 1703 1676 1609 1250 1117 1209 1214 
15-19 1779 1721 1725 1603 1246 1114 1206 
20-24 1971 1960 1904 1717 1597 1242 1111 
25-29 1841 1842 1894 1892 1709 1590 1238 
30-34 1531 1664 1695 1880 1881 1700 1584 
35-39 1398 1375 1416 1678 1865 1869 1692 
40-44 1673 1610 1529 1391 1654 1844 1851 
45-49 1570 1616 1646 1487 1360 1623 1815 
50-54 1154 1237 1305 1584 1439 1323 1585 
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Grupa de vârstă/anul 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 

55-59 1166 1105 1086 1235 1508 1378 1275 
60-64 1236 1205 1162 1002 1150 1415 1303 
65+ 2884 2972 3030 3188 3151 3253 3620 
Total 22503 22439 22394 22257 22123 21920 21686 

 
Anexa nr. 3c 

Evoluţia probabilă a populaţiei României, pe grupe de vârstă în perioada 
1999-2020 – varianta PESIMISTĂ (anul de pornire – 1998) 

- mii persoane - 

Grupa de vârstă/anul 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 

0-4 1164 1140 1136 1183 1188 1102 994 
5-9 1433 1316 1257 1122 1169 1175 1091 

10-14 1703 1676 1609 1250 1116 1164 1170 
15-19 1779 1721 1725 1603 1246 1113 1161 
20-24 1971 1960 1903 1717 1597 1241 1109 
25-29 1841 1842 1894 1891 1707 1589 1236 
30-34 1531 1664 1695 1879 1879 1698 1581 
35-39 1398 1375 1416 1677 1862 1864 1688 
40-44 1673 1610 1529 1390 1650 1837 1843 
45-49 1570 1616 1645 1485 1355 1614 1804 
50-54 1154 1237 1305 1581 1432 1313 1572 
55-59 1166 1105 1086 1232 1500 1366 1261 
60-64 1236 1205 1162 1000 1143 1401 1286 
65+ 2884 2972 3030 3176 3121 3201 3545 
Total 22503 22439 22392 22186 21965 21678 21341 

 
 

Anexa nr. 3d 
Evoluţia probabilă a populaţiei României, pe grupe de vârstă în perioada 

1999-2020 – varianta CONSTANTĂ (anul de pornire – 1998) 
- mii persoane - 

Grupa de vârstă/anul 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020 

0-4 1164 1140 1139 1137 1078 962 834 
5-9 1433 1316 1257 1123 1122 1063 948 

10-14 1703 1676 1609 1249 1116 1115 1056 
15-19 1779 1721 1725 1602 1243 1111 1110 
20-24 1971 1960 1903 1716 1594 1237 1105 
25-29 1841 1842 1894 1890 1703 1582 1228 
30-34 1531 1664 1695 1876 1873 1688 1568 
35-39 1398 1375 1415 1675 1853 1848 1666 
40-44 1673 1610 1528 1385 1638 1813 1808 
45-49 1570 1616 1645 1479 1342 1585 1756 
50-54 1154 1237 1304 1573 1414 1283 1516 
55-59 1166 1105 1086 1225 1477 1327 1205 
60-64 1236 1205 1162 993 1121 1352 1213 
65+ 2884 2972 3028 3137 3011 2987 3175 
Total 22503 22439 22390 22060 21585 20953 20188 
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1. Construirea de locuinţe la bloc  
în anii socialismului 

 

Procesul de modernizare a societăţii româneşti care a avut o deosebită 
amploare în cele patru decenii anterioare, a căpătat dimensiuni şi particularităţi 
noi în perioada de tranziţie la economia de piaţă din anii '90. 

În socialism, între domeniile care au suferit schimbări radicale, a fost şi 
arhitectonica aşezărilor urbane. Aceasta vizează direct modul de locuire a po-
pulaţiei şi nu numai. S-au schimbat concepţiile privind stilul construcţiilor şi 
aşezarea în spaţiu a clădirilor destinate locuirii oji diverselor tipuri de utilităţi 
publice sau sociale, cum sunt instituţiile administraţiei de stat, clădirile în care 
se desfăşoară activităţi economice, ori cele destinate prestării anumitor servicii, 
magazinele etc. 

Niciodată în istoria României, nu s-au construit atâtea locuinţe într-un 
timp atât de scurt, ca în perioada socialistă. Practic au fost demolate cartiere 
întregi şi au fost construite altele noi. În contextul politicii de dezvoltare urbană, 
prin construirea de blocuri cu facilităţi moderne de locuire, statul a pus în prac-
tică mai multe serii de programe de construcţii. Acestea au fost date în folosin-
ţă populaţiei, cu chirie sau erau puse în vânzare, la preţuri relativ accesibile, 
facilitându-se cumpărarea lor prin intermediul acordării de către stat a unor 
credite speciale pe termen lung. Locuinţele respective erau puţin diferenţiate 
ca nivel de confort şi ca suprafaţă locuibilă. Multe dintre ele lăsau mult de dorit 
în ceea ce priveşte calitatea execuţiei, izolarea fonică şi termică, sau dotarea 
cu anumite utilităţi indispensabile desfăşurării unei vieţi normale în epoca mo-
dernă (utilităţi interioare locuinţei – alimentare cu apă caldă şi rece, cu gaze 
naturale etc. sau utilităţi exterioare, de genul – locuri pentru parcarea autovehi-
culelor, locuri de joacă pentru copii, spaţii salubre pentru depozitarea resturilor 
menajere etc.) 

În aceste condiţii, spre mijlocul anilor '80. România era pe punctul de a 
rezolva, pentru o primă etapă şi la un nivel – să spunem – de supravieţuire, 
problema locuirii în mediul urban. 

Desigur, în prezent se pune frecvent în discuţie adecvarea anumitor 
construcţii urbane pentru scopurile pe care le servesc, sau estetica, durabilita-
tea, şi setul de oportunităţi pe care anumite obiective arhitectonice le garantea-
ză şi le oferă. 

În mod cert, multe dintre clădirile care au fost construite în anii socialis-
mului, ar fi putut, probabil, să ofere o utilitate mult mai ridicată, o estetică mai 
avansată şi o durabilitate mai mare, dacă ar fi fost construite după proiecte mai 
generoase şi ar fi fost plasate mai inteligent în spaţiu. Dar criza construirii sau 
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finalizării unor noi obiective arhitectonice – destinate locuirii sau altor utilităţi – 
care a urmat imediat după anul 1990. demonstrează că este mai dificil decât s-
ar crede, să se mobilizeze şi să se orienteze eforturile investiţionale spre acest 
domeniu, pentru a construi măcar şi la nivelul la care s-a construit în anii socia-
lismului. 

Numărul total al locuinţelor care s-au dat în folosinţă, în România, în in-
tervalul 1951-1989 depăşeşte 5,5 milioane. Dintre acestea, 2.984.083 aparta-
mente, cu 95.571 mii mp suprafaţă locuibilă, au fost construite din fonduri de la 
bugetul de stat, din fondurile întreprinderilor şi ale organizaţiilor cooperatiste şi 
obşteşti. Din fondurile populaţiei au fost construite 2.244.382 locuinţe, cu ,- 
76.765 mii mp suprafaţă locuibilă. Un număr de 2.284.661 locuinţe, adică 
aproximativ 40% din fondul total de locuinţe nou construite, au fost date în fo-
losinţă în mediul rural. 

Dinamica dării în folosinţă a unor locuinţe, de-a lungul intervalului 1951-
1989, relevă că cele mai multe (peste 3 milioane) s-au construit în perioada 
1961-1980. Cel mai mic număr de locuinţe (aprox. 1 milion) s-au dat în folosin-
ţă în anii '80, anul 1989 constituind un an record în acest sens. (Anuarul statis-
tic al României, 1990, CNS). 

Transformările care au avut loc în societatea românească în anii socia-
lismului, au fost uriaşe. Ele au schimbat din temelii modul de viaţă tradiţional al 
românilor. Multe dintre ele au derivat din evoluţia inerentă a contextului socio-
demografic, economic şi politic din centrul şi estul Europei. 

Principalele mutaţii care s-au produs în spaţiul românesc, din perspecti-
va consumului populaţiei au decurs din industrializarea şi modernizarea eco-
nomiei româneşti şi trecerea la producerea unor bunuri şi servicii de consum, 
pe scară largă. În acest context, a avut loc schimbarea modelelor de consum 
ale populaţiei, în sensul: 

 tranziţiei de la un consum alimentar statistic mai sărac în elemente 
nutritive, la un consum net superior cantitativ, calitativ şi sortimental; 
cadrul social şi conjunctural în care pot avea loc activităţi de consum 
alimentar a evoluat, în sensul diversificării şi modernizării, 
schimbându-se fundamental tehnicile de păstrare, conservare şi pre-
gătire a alimentelor; 

 intrării în folosinţa curentă a unor noi tipuri de bunuri de larg consum, 
care răspund în mod superior, unor trebuinţe mai vechi sau mai noi; 
trecerea treptată a unor bunuri considerate anterior de lux, în catego-
ria celor de strictă utilitate; 

 tranziţiei de la modul de locuire tradiţional, dezvoltat preponderent în 
mediul rural, la locuirea în blocuri cu mai multe nivele, cu locuinţe 
standardizate, având preponderent două-trei camere şi dependinţe 
moderne; 
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 tranziţiei demosociale a gospodăriilor de la familia lărgită, multige-
neraţională, spre familia nucleară, în care convieţuiesc doar părinţii şi 
copiii; 

 trecerii de la modelul clasic de ocupare a forţei de muncă, în care 
bărbaţii erau principalii aducători de venituri în gospodărie, iar femeile 
erau casnice, la modelul în care atât bărbaţii, cât şi femeile sunt anga-
jaţi pe piaţa muncii; 

 migrării centrului de greutate a sarcinilor şi responsabilităţilor pentru 
procesul de socializare şi asistare a dependenţilor, de la nivelul fami-
liei, la nivelul unor servicii sociale sau comunitare specializate; 

 trecerii de la consumul casnic, bazat preponderent pe sursele interne 
ale gospodăriei de tip rural, la consumul de tip urban, bazat pe achizi-
ţionarea unor bunuri şi servicii corelate, în cadrul unei economii din ce 
în ce mai intens monetarizate;  

• tranziţiei de la consumul unor bunuri a căror valoare derivă, în speci-
al, din investiţia unor resurse de tipul materii prime, materiale plus for-
ţă de muncă, la un consum cu o valoare energetică, informaţională şi 
simbolică mai ridicată (Stanciu M., 2001). 

Toate aceste transformări au dus la conturarea treptată a unui nou mod 
de consum pentru populaţia din ţara noastră, îndeosebi în spaţiul urban. În ul-
timul deceniu însă modul de consum socialist devenise anacronic şi tot mai 
greu de susţinut economic, social şi politic. 



 

 

2. Criza locuirii la bloc din anii '90 

 

În anii tranziţiei la economia de piaţă, modul de consum ale cărui baze s-
au pus, în România, în primele trei decenii ale socialismului, s-a dovedit, pen-
tru un număr din ce în ce mai mare de consumatori, dificil şi, în multe cazuri, 
chiar imposibil de susţinut economic. Procesul masiv de sărăcire a populaţiei, 
cu accente deosebite în anii 1994-1995, corelat cu unele evoluţii aberante în 
planul dezvoltării economiei bunurilor şi serviciilor de larg consum, au determ i-
nat manifestarea unor tensiuni şi frustrări insurmontabile în sfera calităţii vieţii 
populaţiei majoritare. 

În acest context, în domeniul locuirii, ţara noastră s-a confruntat nu nu-
mai cu criza scăderii abrupte a activităţii din sfera construcţiilor de locuinţe, ci şi 
cu o criză a locuirii în blocurile deja construite. 

Nenumărate familii care locuiesc la bloc, fac demersuri pentru a se de-
conecta de la reţeaua publică de alimentare cu utilităţi casnice, pe motivul că 
preţurile impuse de furnizori sunt aberant de mari şi nu reflectă valoarea eco-
nomică reală a bunurilor şi serviciilor furnizate. Instalarea unor microcentrale 
private pentru furnizarea apei calde şi a căldurii pe timp de iarnă constituie so-
luţia adoptată de cei mai mulţi. Există însă şi familii care datorită lipsei de mij-
loace economice, trăiesc în condiţii de viaţă de nedescris, multe dintre acestea, 
pe timpul iernii, expunându-se la diverse accidente, ca urmare a utilizării unor 
mijloace improvizate de încălzire, cu totul inadecvate. 

Familiile sărace – pensionarii cu pensii mici, familiile sărace cu copii, sa-
lariaţii cu salarii mici, şomerii, etc. – fac demersuri pentru a-şi găsi o soluţie de 
locuire mai ieftină. Ei îşi vând apartamentele la bloc şi se mută în cartierele mai 
mărginaşe sau în mediul rural. Cele mai multe dintre aceste familii adoptă 
această procedură, constrânse fiind de acumularea unor datorii foarte mari !a 
plata întreţinerii şi în urma somaţiilor asociaţiilor de locatari. 

 



 

 

3. Semnale în presa românească privind acutizarea 
problemei cheltuielilor obligatorii 

ale familiei care locuieşte la bloc 

 

În toate oraşele ţării, foarte multe familii, din cauze obiective, înregistrea-
ză restanţe foarte mari sau nu mai reuşesc să-şi achite cheltuielile obligatorii 
pentru întreţinerea locuinţei. La începutul lunii octombrie 2001, Societatea bu-
cureşteană RADET anunţă public (prin intermediul postului TV Antena 1) că se 
află în proces deschis cu peste 1800 de asociaţii de locatari din Municipiul Bu-
cureşti, ca urmare a faptului că acestea refuză, ori se află în imposibilitatea de 
a-şi achita cheltuielile de întreţinere. Suma datorată de aceste asociaţii de lo-
catari se ridică la peste 41 miliarde de lei. Ca urmare, Societatea RADET ame-
ninţă cu închiderea branşamentelor de alimentare către datornici. 

În acelaşi spirit, Societatea APANOVA anunţă în repetate rânduri, închi-
derea alimentării cu apă a blocurilor de locuinţe care au datorii mari ia plata 
întreţinerii. Este bine cunoscut cazul Blocului C. 11 din cartierul Militari, din Bu-
cureşti, care, potrivit Societăţii APANOVA, la nivelul lunii martie 2001, avea da-
torii de 700 de milioane de lei. Asociaţia de locatari a blocului respectiv  susţine 
însă că acest lucru este imposibil, de vreme ce în decembrie 2000, datoriile 
sale către APANOVA se ridicau la numai 95 milioane de lei.( TV Antena 1, 
03.10.2001). 

Asemenea exemple sunt însă de ordinul miilor, la nivelul întregii ţări. 
În cele ce urmează prezentăm doar câteva extrase din colecţia ziarului 

"Adevărul" din anul 2000: 
• 6 ianuarie, Mediafax, pag. 7: Compania Apa Braşov are de recuperat 

peste 98 miliarde de lei, din care 45,6 miliarde de lei reprezintă penali-
tăţi. Asociaţiile de locatari datorează 10,4 miliarde de lei, iar suma dato-
rată de consumatorii individuali se ridică la 2,2 miliarde de lei. Cea mai 
mare datorie o înregistrează Asociaţia de locatari nr. 143, cu 518 mi-
lioane de lei. 

• 8-9 ianuarie, C.T., pag. 12: "Preţul energiei va creşte la primăvară din 
cauza introducerii TVA şi creşterii dolarului". 

• 10 anuarie, I.W. pag. 1: "în plin centrul Aradului, Maria Ionescu s-a stins 
din viaţă de inaniţie şi de boală. Apartamentul victimei fusese debranşat 
de la lumină şi căldură, femeia trăind doar din pensia de urmaş şi aloca-
ţia fetiţei. 

• CC. pag. 3: "Un ieşean din trei nu mai are apă caldă". Familiile din carti-
erele cele mai sărace ale laşului – Dacia, Mircea cel Bătrân, Galata, Me-
talurgiei s-au mai ales cu un necaz: lipsa apei calde. La 225 de asociaţii 
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de locatari din cartierele amintite, care au datorii către Regia Autonomă 
de Termoficare de peste 23 miliarde de lei, furnizarea apei calde este 
sistată începând cu 10 ianuarie. 

• 13 ianuarie. A.P. pag. 3: "Zeci de mii de apartamente vor rămâne fără 
apă caldă" (Braşov). 

• CC pag. 3: "Mai mult de jumătate din populaţia laşului a rămas fără apă 
caldă. 

• 14 ianuarie, Mediafax, pag. 4: "ROMGAZ asigură că nu vor exista pro-
bleme în livrarea gazelor către CONEL şi populaţie". 

• "La Braşov, gazul metan este insuficient şi pentru agenţii economici, şi 
pentru populaţie". 

• 26 ianuarie, CC, pag. 3: Dacă nu se găsesc bani de combustibil pentru 
centralele termice. Mangalia şi Medgidia vor rămâne fără căldură. 

• 27 ianuarie, S.V., pag. 3: "După ninsorile abundente din ultimele zile ge-
rul a pus stăpânire pe ţară; 16°C temperatura medie în apartamentele 
bucureştenilor. Locatarii de la etajele superioare nu au nici apă rece". 
CC, pag. 8: "în Petrila nu e pic de căldură". 
E.R., pag. 3: "în Râmnicu Vâlcea de la sursă la consumator preţul apei 
creşte de peste 10 ori". 

• 28 ianuarie, A.P., pag. 3: "în locuinţele braşovenilor sunt 14°C". 2 febru-
arie, D.O.: "Se pregăteşte o majorare grasă a tarifelor la energia electri-
că". Negocieri între CONEL şi Agenţia Naţională pentru Reglementarea 
Energiei, în vederea majorării tarifelor la energie electrică. 

• 5 februarie, C.S.: "După ce a acceptat o medie de 18,6%, ANRE va sta-
bili luni cu cât se scumpeşte energia". 
Propunerea CONEL de majorare a preţurilor cu 50% a fost respinsă. Ca 
argument pentru majorarea preţurilor CONEL a invocat deprecierea mo-
nedei naţionale şi scumpirea pe plan mondial a combustibililor. "RADET, 
are de recuperat peste 77 miliarde de lei de la zece firme bucureştene". 

De asemenea, este amintit faptul că şi asociaţiile de locatari au datorii 
către RADET, în jur de 3,49 miliarde de lei, datorii acumulate fie prin neplata 
facturilor spre RADET fie ca urmare a fraudelor comise de către administratorii 
asociaţiilor de locatari. 

• 10 februarie, A.S.: "Noile tarife la energia electrică incită CONEL şi auto-
rităţile de reglementare" – Adina Sădeanu – ANRE a motivat că preţurile 
stabilite de CONEL "nu sunt fundamentate şi nu reflectă costurile reale 
ale societăţii". 

• 11 februarie, C.Ş.: "Preşedintele ANRE este categoric: CONEL vrea să-
şi rezolve toate problemele prin creşterea tarifelor". Principalele rezerve 
ale ANRE faţă de pretenţiile CONEL s-au referit la faptul că, la actualul 
consum de energie al României o treime din capacitatea de producţie 
este în plus. Creşterea tarifelor s-ar datora faptului că "CONEL ar fi vrut 
să-şi rezolve toate problemele (materii, prime, reparaţii, investiţii, salarii) 
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doar prin crejşterea tarifelor "a declarat Jean Constantinescu, preşedin-
tele ANRE. 

• 12 februarie, D.O.: "CONEL şi ANRE continuă să se certe pe preţul kw/oră". 
• 15 februarie, V.C: "Creşterea preturilor la energie nu poate depăşi legal, 

14,5%" 
• 17 februarie, I.Ş.: "Tarifele pentru servicii devastează buzunarele popula-

ţiei" - Transporturile, poşta şi telecomunicaţiile – pe primele locuri în topul 
scumpirilor". "Contribuţia serviciilor la formarea PIB este în scădere. Astfel 
în 1998 valoarea adăugată brută realizată în sfera serviciilor a scăzut cu 
6,8%, iar în primul semestru al anului trecut cu alte 2,3%. În loc să devină 
unul dintre cele mai dinamice sectoare, serviciile continuă să rămână un 
sector nesemnificativ în structura economiei româneşti". 

• 21 februarie, A. P.: "Apa braşovenilor se va scumpi cu 15%". 
Justificare – o prevedere din acordul de împrumut cu BERD, conform căruia 
preţul apei trebuie să fie recorelat periodic cu rata inflaţiei. 

• 6 martie, CC, pag. 15: "De la 1 aprilie, în laşi, o nouă scumpire a apei 
potabile. 
1 m

3
 de apă rece = 6.224 lei faţă de 5.232 lei. 

1 m
3
 de apă canalizată = 1.009 lei". 

• 17 martie R.V., pag. 3: "De la 1 aprilie – căldura, curentul şi apa – mai 
scumpe cu 19%, pe lista scumpirilor sunt şi tarifele Poştei şi cele ale 
SNCFR". 
C.N.: "Gazul metan va exploda într-o lună". 
R.V.: "în două săptămâni telefoanele vor fi "mai fierbinţi" cu 17,62%. Un 
impuls egal 550 lei, abonamentul între 41 şi 108 mii de lei". 

• 28 martie, CI., pag. 9: Restructurarea CONEL se traduce prin ineficientă, 
preţuri mari şi calitate redusă: 
- fond de salarii de 1% din PIB; 
- de 5 ori mai mulţi angajaţi decât la companiile similare din străinătate; 
- creanţe aproximativ egale cu debitele; 
- cadou de primăvară – scumpirea energiei cu cel puţin 34%. 

• 29 martie, D.B., pag. 3: "Pentru o parte din locatarii blocului M17 de pe 
strada Dumbrava Nouă, din Bucureşti, restanţele la întreţinere depăşesc 
valoarea unei excursii în Hawai. Deşi scara cu datorie de 300 de milioane 
are numai 54 de apartamente, facturile de întreţinere nu s-au mai achitat 
din 1996. Restanţele la întreţinere depăşesc 62 de milioane de lei". 
D.B., pag. 3: "Pentru a-i face pe datornici să-şi plătească restanţele RGAB 

va întrerupe apa potabilă la încă 60 de asociaţii de locatari". 
C.T., pag. 1: "De la 15 mai 1 mc. gaz – 1080 de lei. De la 1 iunie 1 kw -

1250 lei. Gazele şi energia se scumpesc cu 20%". 
CJ3,, AI.B.: "începând cu 1 iunie a.c. preţul gazelor naturale va creşte de la 

900 de lei la 1100 de lei/mc". 
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M. M. pag. 1: "Energia electrică pentru consumatorii casnici va fi mai scumpă 
cu 29,5%, dar populaţia va putea opta între mai multe tipuri de tarife: social (0-
50kwh) se va majora cu 12,5% /582 lei = 1 kwh); standard (>50 kwh, >31,5%, 1 
kwh = 749 lei. Taxa de abonament la tariful standard va fi de 859 lei/zi". 

C.G., AI.B.: "Preţul energiei electrice creşte cu 34%, iar ăl energiei termice 
cu 43,9%. Tariful social pentru consumatorii casnici va creşte cu numai 12,5%". 

CC, pag. 3: "Doar un sfert dintre ieşeni vor mai avea apă caldă. S-a 
efectuat debranşarea locatarilor din asociaţiile cu datorii de la reţeaua de 
furnizare a căldurii". 
C.T., pag. 1: "Creşte preţul energiei electrice cu 10%, începând cu de-
cembrie, a treia oară în acest an". 

• 3 august, C.T.: "La numai două luni de la ultima scumpire, preţul energie 
electrice se umflă, din nou, cu 10,34%. 
Scumpirea se datorează secetei, creşterii consumului final şi preţului 
combustibililor". 

• 15 august, Mediafax: "Scumpirea energiei provoacă noi creşteri de pre-
ţuri la alimente". 

• 14 decembrie, C.T.: "Din ianuarie, energia electrică s-ar putea scumpi cu 
10,75%". 

• 16 decembrie, V.C: "De la 1 ianuarie 2001 – tarifele RomTelecom mai 
mari cu 11,72%". 

• 21 decembrie, C.T.: "Imediat după sărbători – produsele şi serviciile se 
scumpesc din noii". 

* 

Din paragrafele anterioare rezultă faptul că în anii '90, populaţia din ţara 
noastră a trăit un adevărat coşmar al măririi preţurilor la utilităţile casnice de 
primă importanţă (apă caldă şi rece, gaze naturale, energie electrică, teleco-
municaţii, etc.) ceea ce a creat tensiuni sociale şi economice extrem de mari la 
nivelul percepţiei generale şl al relaţiilor economice din domeniile implicate. 

Pe de o parte, populaţia a resimţit din plin faptul că situaţia creşterii pre-
ţurilor practicate de întreprinderile care deţin monopolul distribuţiei util ităţilor 
amintite, a scăpat de sub orice control, ceea ce a creat situaţii uneori absurde 
şi absolut dramatice în planul posibilităţilor de acoperire a cheltuielilor lunare 
obligatorii ale familiilor care locuiesc la bloc şi nu numai. 

Pe de altă parte, întreprinderile furnizoare de utilităţi şi servicii declară că 
se confruntă la rândul lor, pe de o parte, cu o criză de producţie, iar pe de altă 
parte, cu o criză financiară, pe fondul blocajului financiar rezultat din acumula-
rea unor datorii mari ale populaţiei (dar şi ale utilizatorilor industr iali) la plata 
întreţinerii. 

De ambele părţi, la nivelul percepţiei generale s-au acumulat o serie de 
suspiciuni care încordează relaţiile dintre cererea şi oferta de servicii. 
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Prin prezentă lucrare, vom încerca să observăm dimensiunile reale ale 
aşa-numitei crize de producţie şi crize financiare suportate de agenţii econo-
mici implicaţi, dar şi percepţia şi unele argumente ale populaţiei, în legătură cu 
acest subiect, urmărind să deducem dacă datornicii acumulează datorii, fiind 
constrânşi de motive obiective sau, este vorba, aşa cum spun furnizorii, despre 
sustragerea deliberată de la asumarea plăţii pentru propriul consum de utilităţi. 

 



 

 

4. Metoda de cercetare 

 

Metoda de investigaţie se sprijină pe prezentarea unor indicatori obiectivi 
privind evoluţia veniturilor şi a consumului de utilităţi casnice aferent populaţiei 
României în anii '90, utilizând şi unele comparaţii internaţionale. De asemenea, 
vom analiza structura şi ierarhia cheltuielilor de consum ale populaţiei, în anii '90. 

Pe de altă parte, vom interpreta câteva seturi de date din baza ICCV, cu-
lese, cu diverse prilejuri, în Municipiul Bucureşti şi în alte oraşe ale ţării, după 
cum urmează: 

• setul de date referitoare la "cheltuielile familiale cel mai greu de susţinut" 
din cadrul cercetării Calitatea vieţii copiilor din familiile sărace, coordonator 
dr.Mariana Stanciu; 

• setul de date privind Cheltuielile de întreţinere ale unor familii care locuiesc 
la bloc în anii '90, din oraşele Bucureşti şi Braşov, realizat de Simona Mie; 

• baza de date privind evoluţia Minimului de trai în anii tranziţiei, iniţiată de 
dr. Gheorghe Barbu şi actualizată de dr. Adina Mihăilescu. 

• baza de date a cercetării Diagnoza calităţii vieţii, coordonată de prof. dr 
loan Mărginean; 



 

 

5. Caracteristici sociodemografice ale gospodăriilor 
urbane româneşti şi veniturile acestora în anul 1999 

 

În anul 1999, din totalul gospodăriilor grupate după statutul ocupaţional al 
capului de gospodărie, 30,3% fac parte din categoria salariaţi şi 51,1% din cate-
goria pensionari. Gospodăriile din urban sunt conduse în proporţie de 45,8% 
de salariaţi, 40,9% de pensionari şi 7,2% de şomeri. 

 

Tabelul nr. 1 Structura gospodăriilor după statutul ocupaţional al ca-
pului gospodăriei, pe medii (%) 

 
Categorii de gospodării Total gos-

podării 
Urban Rural 

Salariaţi 30,4 45,8 16,3 

Patroni 0,5 0,7 0,3 

Lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole 2,7 3,0 2,5 

Ţărani 8,3 0,8 15,0 

Şomeri 6,0 7,2 4,8 

Pensionari . 51,1 40,9 60,2 

Alt statut (elevi, studenţi, casnice, întreţinuţi etc.) 1,0 1.6 0,9 

Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei nr. 1/2000, CNS, p. 3. 

 

Mărimea medie a unei gospodării româneşti este de 2.7 persoane. 
Membrii familiilor sunt în proporţie de 16.9% copii până la 15 ani, 60,4% per-
soane în vârstă de 15-59 ani şi 22,7% vârstnici de 60 de ani şi peste. Puţin mai 
mult de jumătate din numărul total de gospodării sunt formate din 1-2 persoa-
ne, dar 57,3% dintre familiile de acest tip sunt rezidente în mediu rural. În ur-
ban, au o frecvenţă mai mare gospodăriile formate din 2-3 persoane (51,2%). 
Gospodăriile de 6 şi mai multe persoane reprezintă 5,1% din totalul gospodării-
lor şi sunt localizate în proporţie de 29% în urban. 

Venitul total nominal brut a fost de 2377,4 mii lei lunar pe o gospodărie, 
constituit în proporţie de 70,4% din venituri băneşti şi 29,6% din venituri în na-
tură. În mediul urban, aportul veniturilor băneşti este mai mare decât în cel ru-
ral, acesta reprezentând 86,3% din totalul veniturilor populaţiei din urban. 

Veniturile băneşti nominale brute au provenit, în principal, din activităţi 
salariale – 54,5% din total – şi din prestaţii de protecţie socială – 29,2%. 

Cheltuielile totale de 2.346,3 mii de lei lunar pe o gospodărie au fost des-
tinate acoperirii nevoilor curente de consum (81%), achitării impozitelor, taxelor 
şi altor plaţi obligatorii reprezentând 9,9% din veniturile totale. 
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Nivelul mediu lunar al cheltuielilor totale ale unei gospodării din mediul 
urban a fost cu cca 333 mii lei mai mare decât al unei gospodării din rural. 

Gospodăriile de salariaţi. Sunt formate în proporţie de 75,6% din persoa-
ne apte de muncă, ponderea copiilor de până la 15 ani reprezentând 22,8%, 
iar a vârstnicilor de 60 de ani şi peste fiind de 1,6%. Majoritatea gospodăriilor 
de salariaţi (62%) au în compunere 3-4 persoane, mărimea medie a unei gos-
podării fiind de 3,3 persoane. Peste 71% din aceste gospodării sunt localizate 
în mediul urban. Salariaţii, cap de gospodărie în vârstă de 35-54 ani reprezintă 
70% din total, iar cei mai tineri de 35 de ani reprezintă 25%. 

Veniturile nominale nete ale gospodăriilor de salariaţi au fost mai mari 
decât media pe total gospodării, ridicându-se la 3285,1 mii de lei lunar pe gos-
podărie. 

Cheltuielile totale au fost în medie de 3206,6 mii de lei lunar pe o gospo-
dărie, preponderente (83,3%) fiind cheltuielile băneşti. 

Gospodăriile de şomeri. Sunt rezidente în proporţie de 57,5% în urban şi 
au în compunere 3-4 membri (52,4%). 

Cei mai mulţi membri ai acestor gospodării se încadrează în grupa de 
vârstă 15-59 ani (73,6%), copiii până la 15 ani reprezentând 24,9%, iar vârstni-
cii 1.5%. 

Majoritatea membrilor acestor gospodării (58%) sunt persoane active 
economic. Dintre acestea, 2/3 sunt şomeri. Dintre persoanele care trăiesc în 
gospodăriile de şomeri, 53,3% au absolvit învăţământul primar/gimnazial sau 
profesional, iar 27,2% pe cel liceal sau postliceal. 

Veniturile totale nominale brute de 1908.5 mii de lei lunar pe o gospodă-
rie au provenit 66,3% din surse băneşti, iar restul din contravaloarea produse-
lor obţinute din resurse proprii sau gratuit. 

Veniturile băneşti ale acestor gospodării au fost obţinute din salarii (36%) 
şi din prestaţiile de protecţie socială (34,1%), veniturile acestei categorii sociale 
prezentând un grad ridicat de eterogenitate. 

Ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin au o pondere de numai 22,8% în to-
talul veniturilor băneşti, suma medie lunară pe un şomer fiind de 220,1 mii de lei. 

Cheltuielile totale efectuate de o gospodărie au fost în medie lunar, de 
1991,4 mii de lei, ponderea cea mai mare (68%) revenind cheltuielilor băneşti. 
Aproximativ 93% din totalul cheltuielilor au fost destinate acoperirii nevoilor cu-
rente de consum şi achitării taxelor sau plăţilor obligatorii. 

Gospodăriile de pensionari. Aproape 75% din totalul gospodăriilor de pen-
sionari sunt formate din 1-2 persoane, mărimea medie fiind de 2,2 persoane. Pen-
sionarii cap de familie, în vârstă de peste 59 ani deţin o pondere de 79,2%. 

Majoritatea membrilor acestor gospodării (77,5%) sunt persoane inactive 
economic, cele active, în urban, cuprinzând în special salariaţi. Un procent de 
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67,5% dintre membrii acestor gospodării au un nivel de educaţie primar, gim-
nazial sau sunt absolvenţi ai unei şcoli profesionale. 

Veniturile totale nominale brute au fost de 1921,1 mii lei lunar pe o gos-
podărie şi s-au format în proporţie de 61,8% din surse băneşti. Veniturile bă-
neşti au ca sursă principală prestaţiile de protecţie socială (65,1%), în cadrul 
cărora pensia de asigurări sociale reprezintă 93,7%. 

In structura cheltuielilor totale, preponderente (62,5%) au fost cheltuielile 
băneşti, care au fost dirijate spre cumpărarea unor mărfuri şi plata unor servicii, în 
proporţie de 83,2 (Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei, nr. 1/2000 CNS). 

5.1. Evoluţia veniturilor familiilor de salariaţi în anii '90 
în raport cu nivelul minim de trai 

În tabelul nr. 4 vom prezenta raportul dintre veniturile familiilor de salariaţi 
constituite din 4 persoane (părinţi plus 2 copii minori) luând în calcul veniturile 
salariale medii sau minime nete, ale unei singure persoane, alocaţiile pentru copii şi 
nivelul minim de trai calculat în cadrul ICCV – respectiv nivelul minim decent 
aferent condiţiilor perioadei de tranziţie şi nivelul de subzistentă – pentru intervalul 
1990-2000. 

5.2. Veniturile pensionarilor în raport cu nivelul de 
subzistenţă aferent pensionarilor din mediu urban 

 

Tabelul nr. 2 
 Veniturile medii pentru pensionari în intervalul 1990-2000 

 
Indicator/ Decembrie 

Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Pensia medie  10.510 13.593 70.593 75.146 146.123 

 

Indicator/ Decembrie 

Anul 1996 1997 1998 1999 2000 

Pensia medie 175.658 466.604 553.483 1.035.203 1.103.834 

 

Tabelul nr. 3. Nivelul de subzistenţa pentru familia de 2 pensionari în in-
tervalul 1990-2000 

Indicator/Anul Dec. 
1990 

Aug. 
1992 

Dec. 
1992 

Aug. 
1994 

Dec. 
1994 

Aug. 
1996 

Nivelul de 
subzistenţă 

2.553,5 14.974 23.216,3 123.808 140.956 228.352 

Nivelul a doua 
pensii medii 

  26.308  150.292  
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Indicator/Anul Dec. 
1996 

Aug. 
1998 

Dec. 
1998 

Aug. 
2000 

Dec. 
2000 

Nivelul de 
subzistenţă 

282.154,2 898.933,6 998.938,4 1.955.420 2.177.426 

Nivelul a două 
pensii medii 

351.316  1.106.966  2.207.668 

Observaţii: din datele de mai sus rezultă că familia de pensionari având două 
pensii medii, a trăit pe tot intervalul anilor '90 foarte aproape de nivelul de 
subzistenţă. 

 

Un nivel mai apropiat de cel decent a fost atins doar în anul 1996. 

 
 

Tabelul nr. 4. Veniturile salariale ale familiei  
de 4 persoane şi minimul de trai 

Octombrie 

Indicator/Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 Veniturile salariale 

medii nete la nivelul 
economiei naţionale 
– lei 

3.414 9.824 24.080 79.732 160.483 242.612 374.644 797.194 1.170.924 1.656.981 2.357.201 

2 Salariul minim 
(net) – lei 

2.000 5.635 10.721 33.227 53,577 75.000 97.000 250.000 350.000 450.000 609.000 

3. Alocaţia pentru 
primul copil -lei 

230 575 1.150 4.360 6.400 9.000 12.000 50.000 65.000 65.000 65.000 

4. Alocaţia pentru al 
doilea copil - lei 

270 625 1.200 4.360 6.400 9.000 12.000 50.000 
40.000 

65.000 
40.000 

65.000 
40.000 

65.000 
60.000 

5. Minimul de trai 

decent- lei 

5512 19.435 57.147 236.940 447.416 555.670 805.512 2.164.148 3.186.428 4.803.577 6.864.627 

6. Minimul de sub-
zistenţa – lei 

3.342 11.783 34.645 143.645 271.246 336.875 488.341 1.312.026 1 931.790 2.912.196 4.161.720 

7. Raportul dintre 
col. 1 (plus col. 3 şi 
col.4) şi col.5 (în%) 

71,9 56,7 46,2 37,3 38,7 46,9 49,5 43,3 42.1 38,0 37.1 

8. Raportul dintre 
cof.1 (plus col.3 şi 
col. 4) şi col.6 (în%) 

117,1 93,6 76,3 61,6 63,9 77,4 81,6 71,4 69,4 62,7 61.2 

9 Raportul dintre 
col,2 (plus col 3 şi 
col 4) şi col 5 (în%) 

45,4 35,2 22,9 17,7 14,8 16,7 15,9 17,3 16.3 12,9 11,6 

10 Raportul 
dintre col.2 (plus 
col.3 şi col 4) şi 
col 6 (în%) 

74,8 58,0 37,7 29,2 24,5 27,6 24,8 28,5 26.9 21,2 19,2 

*Salariul minim net începând cu octombrie 2000 a fost de 700.000 lei din care s-au scăzut con-
tribuţiile de 1% şomaj, 5% pensie, 7% sănătate: din decembrie a fost 1.000.000 de lei: ia 1 mar-
tie 2001 s-a mărit la 1.400.000 de lei. 
Notă: 1. Începând cu anul 1992, nici două venituri salariale medii n-au fost suficiente pentru a 

acoperi minimul de trai decent al unei familii din mediul urban, constituită din patru persoane 
(părinţi + 2 copii); 2. Două salarii minime au putut acoperi maximum 60% din minimul de 
subzistenţă al unei familii de genul celei menţionate; 3. Un singur venit salariat mediu net 
a acoperit mai puţin de 50% din minimul de trai decent şi intre 58,3 şi 82% din minimul 
de subzistenţă al unei familii luate drept etalon. 



 

 

6. Cheltuielile de consum şi tendinţele structurilor  
consumului de bunuri şi servicii 

 

Unul dintre motivele de bază pentru care populaţia României a protestat 
în Decembrie '89 împotriva regimului ceauşist l-a constituit deteriorarea gravă a 
structurilor consumului şi micşorarea volumului acestuia la majoritatea bunuri-
lor şi serviciilor. Era normal ca după anul 1990, aşteptările românilor în ceea ce 
priveşte standardul de viaţă general să crească. În pofida tuturor aşteptărilor, 
după anul 1990. Odată cu liberalizarea preţurilor, explozia inflaţiei şi diminua-
rea veniturilor reale ale gospodăriilor, consumul populaţiei a Înregistrat o nouă 
etapă de involuţie. Dinamica structurii cheltuielilor totale de consum, de-a lun-
gul anilor '90. este elocventă în acest sens. 

Cheltuielile de consum vizează cheltuielile pentru cumpărarea de produ-
se alimentare, nealimentare şi pentru plata serviciilor. 

Datele privind cheltuielile medii lunare ale populaţiei, obţinute din Anche-
ta integrată în gospodării efectuată de CNS începând cu anul 1995, pe un 
eşantion cu reprezentativitate naţională, cuprinzând în jur de 36000 de gospo-
dării, atestă nivelul scăzut şi structura dezechilibrată a consumului populaţiei, 
ceea ce situează ţara noastră, din această perspectivă, între ultimele ţări euro-
pene. 

În mod tradiţional, românii au alocat o mare pondere a veniturilor lor spre 
achiziţionarea de produse alimentare. În anii tranziţiei însă această tendinţă a 
căpătat dimensiuni neobişnuite pentru o ţară cu o economie bazată preponde-
rent pe structuri moderne de producţie. 

În anul 1994, s-au manifestat cele mai accentuate dificultăţi economice, 
pentru majoritatea categoriilor de consumatori, Tot atunci s-a produs şi impac-
tul maxim al exploziei sărăciei în România, când ponderea cheltuielilor alimen-
tare în totalul cheltuielilor de consum a atins valori extrem de ridicate. 

 

Tabelul nr. 5. Ponderea cheltuielilor alimentare în totalul cheltuieli-
lor de consum, În anul 1994 (%) 

 
Familii de salariaţi Familii de ţărani Familii de pensionari de 

asigurări sociale de stat 

60,0 77,1 67,7 

Sursa: Anuarul statistic al României. 1995. CNS. 

 

Nici înainte şi nici după anul 1994, cheltuielile alimentare nu au depăşit 
ponderea de 60%, în cazul salariaţilor, ţăranilor sau pensionarilor deşi valorile 
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înregistrate au oscilat frecvent în jurul acestei valori. Ponderi mai mari de 60%, 
la acest tip de cheltuieli, s-au înregistrat însă constant în cazul şomerilor. 

Destinarea a 55-60% sau mai mult, din cheltuielile totale de consum pen-
tru acoperirea nevoilor alimentare indică un standard de viaţă extrem de scă-
zut, afectat pe scară socială largă de tendinţa spre sărăcire. Acesta constituie 
un semnal asupra faptului că, în realitate, chiar şi nevoile alimentare ale popu-
laţiei au fost departe de a fi satisfăcute, volumul achiziţiilor de produse alimen-
tare situându-se sub nivelul potenţial de saturaţie. În anii tranziţiei, deşi nu a 
mai fost practicată ca în socialism raţionalizarea consumului de alimente prin 
măsuri administrative, aceasta totuşi s-a produs indirect şi discriminatoriu, prin 
intermediul distribuirii veniturilor. 

De aceea, practic, multe familii au suferit cronic de foame. Cele mai mul-
te familii s-au aflat în situaţia de a realiza o dureroasă opţiune între a-şi satisfa-
ce ia un nivel cât mai ridicat nevoile de hrană sau a-şi achita unele cheltuieli cu 
regim obligatoriu (cheltuielile de întreţinere, cheltuielile de şcolarizare a copiilor 
etc). Această realitate rezultă clar din faptul că, în anii 1997-1999, cheltuielile 
reale pentru achiziţionarea de mărfuri alimentare şi nealimentare au avut di-
namici susţinut negative din cauză că au crescut tarifele unor servicii şi cheltu-
ielile cu caracter obligatoriu (transport. Întreţinerea locuinţei, energie electrică, 
telefon etc.). 

După revigorarea de scurt termen şi pe baze nedurabile a economiei din 
anul 1996. s-a înregistrat un nou regres al consumului populaţiei, atât din pers-
pectiva structurilor acestuia, cât şi a volumului de mărfuri şi servicii consumate, 
cu accente deosebite în anul 2000. 

 

Tabelul nr. 6. Structura cheltuielilor totale  
de consum ale gospodăriilor (%) 

Cheltuielile 
totale de 
consum 

Anul Total 
100% 

Salariaţi 
100% 

Ţărani 
100% 

Pensionari 
100% 

Şomeri 
100,0 

Patroni 
100,0 

Alimente şi 
băuturi 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

57,4 
57,6 
58,8 
57,2 
53,5 

56,1 
56,4 
58,1 
54,8 
50,9 

59,1 
57,6 
58,8 
58,8 
57,0 

58,8 
58,6 
59,4 
58,9 
54,6 

62,0 
65,5 
63,3 
63,2 
59,6 

42,7 
48,1 
51,0 
46,8 
44,2 

îmbrăcăminte şi 
încălţăminte 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

9,9 
9,1 
7,5 
7,4 
6,3 

11,8  
11,3  
9,5  
9,7  
8,5 

8,0 
7,3 
6,3 
6,0 
5,1 

7,7 
6,9 
5,3 
5,2 
4,5 

7,8 
7,5 
7,5 
7,2 
6,0 

11,6 
11,8 
10,9 
12,3 
9,7 

Locuinţă şi 
înzestrarea 
cu bunuri 

1995 
1996 
1997 
1998 

18,1 
19,5 
19,3 
19,6 

15,0 
15,7 
14,4 
15,6 

23,3 
25,5 
27,4 
26,2 

22,2 
23,7 
23,7 
23,3 

13,2 
15,6 
15,3 
16,4 

13,9 
12,9 
14,8 
13,5 



 

 

379 

Cheltuielile 
totale de 
consum 

Anul Total 
100% 

Salariaţi 
100% 

Ţărani 
100% 

Pensionari 
100% 

Şomeri 
100,0 

Patroni 
100,0 

1999 22,1 17,6 27,0 26,3 18,1 15,9 

Medicamente şi 
îngrijire medicală 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

1,6 
1,8 
2,0 
2,3 
2,5 

1,2 
1,5 
1,6 
1,8 
1,9 

0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 

2,3 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 

0,9 
1,0 
1,3 
1,6 
1,4 

1,8 
1,2 
1,9 
2,3 
2,6 

Transport şi tele-
comunicaţii 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

6,1 
5,2 
6,0 
6,6 
7,6 

7,1 
6,3 
7,9 
9,0 

10,4 

4,5 
5,4 
3,5 
4,2 
4,8 

4,3 
3,5 
4,1 
4,4 
5,3 

10,4 
3,7 
6,3 
5,0 
6,4 

19,5 
12,4 
12,9 
15,6 
17,2 

Cultură, învăţă-
mânt, sănătate 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

3,3 
3,0 
2,7 
3,2 
3,4 

4,5 
4,1 
3,9 
4,5 
4,9 

2,0 
1,2 
1,1 
1,5 
1,6 

1,9 
1,9 
1,8 
2,2 
2,3 

2,2  
2,7  
2,3  
2,6  
3,2 

5,3 
8,2 
3,0 
4,7 
4,8 

Alte cheltuieli 1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

3,6 
3,8 
3,7 
3,7 
4,6 

4,3 
4,7 
4,6 
4,6 
5,8 

2,3 
2,3 
2,2 
2,5 
3,6 

2,8 
2,9 
2,9 
2,8 
3,6 

3,5 
4,0 
4,0 
4,0 
5,3 

5,2 
5,4 
5,5 
4,8 
5,6 

Notă datele provin din Ancheta integrată pe gospodării. Structurile sunt calculate pe baza datelor 
(venituri, cheltuieli) medii pe gospodărie. În preţuri curente. 

 

Observăm că veniturile mai mari ale familiilor de patroni, au permis real i-
zarea unei structuri net diferite a cheltuielilor de consum, statistic aceştia fiind 
de fapt, singura categorie socială care şi-a putut permite satisfacerea substan-
ţială a altor nevoi decât cele fundamentale. 

În anul 1998, veniturile totale nominale brute au fost în medie de 2038 
mii de lei lunar pe o gospodărie {aproximativ 80% venituri băneşti şi restul, ve-
nituri în natură). În timp ce cheltuielile totale au fost în medie de 2000,7 mii de 
lei lunar pe o gospodărie, constituindu-se în proporţie de 80.1% din cheltuieli 
băneşti. Acestea au avut ca destinaţii principale cumpărarea de mărfuri şi ser-
vicii pentru consum (70,8%), respectiv plata impozitelor, taxelor şi a altor plăţi 
obligatorii {21,6%). Specific gospodăriilor de salariaţi a fost nivelul relativ ridicat 
al impunerilor aferente activităţilor salariale (la 100 lei salariu brut 24 lei au re-
venit diverselor tipuri de impuneri). 

Cheltuielile medii lunare de consum ale unei gospodării au fost destinate 
în proporţie de 4/5 pentru alimentaţie, locuinţă şi bunurile aferente acesteia. 
Îmbrăcăminte şi încălţăminte. (Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei nr. 
2/1998. CNS. p. 13-14). 
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Corelaţia dintre nivelul veniturilor, structura cheltuielilor şi gradul de satis-
facere a diverselor categorii de nevoi de consum devine evidentă dacă obser-
văm gruparea gospodăriilor pe decile de venit (graficul nr. 1). Pentru realizarea 
graficului au fost utilizate datele Anchetei integrate pe gospodării pentru anul 
1998, a CNS. Decila de venit cuprinde 10% din numărul total de gospodării, 
ordonate crescător după mărimea venitului. Distribuţia gospodăriilor pe decile 
de venit se face pe baza venitului total pe o persoană, deflatat cu indicele pre-
ţurilor de consum. 

Din graficul nr. 1 se observă că ponderea cheltuielilor alimentare o depă-
şeşte pe aceea a altor tipuri de cheltuieli de la decila nr. 1 la decila nr. 9 inclu-
siv. Aceasta semnifică faptul că, în mod cert, abia la nivelul decilei a 10-a a fost 
atins punctul de saturaţie în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor alimentare, 
o mare parte a veniturilor fiind dirijată spre cheltuielile nealimentare şi servicii. 

 

Graficul nr. 1. Structura cheltuielilor băneşti de consum  
pe decile de venit, în anul 1998 

 
Sursa: Ancheta integrată pe gospodării. CNS. 
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Trendul susţinut ascendent al cheltuielilor nealimentare şi al cheltuielilor 
pentru servicii semnifică faptul că, la aceste categorii de cheltuieli, nu a fost 
atins în mod cert punctul de saturaţie nici măcar pentru consumatorii din decila 
nr. 10. 

Decalajul existent între structura de consum realizată în cadrul decilei nr. 
10 şi cea aferentă decilei nr. 1 fixează limitele unui potenţial teoretic de con-
sum, care din diverse motive nu poate fi satisfăcut deocamdată. În esenţă, este 
vorba despre lipsa veniturilor necesare achiziţionării bunurilor; aceasta este 
însă corelată şi cu o serie de alţi factori care ţin de obiceiurile de consum, de 
tendinţele spre economisirea sau investirea veniturilor în anumiţi factori de 
producţie, de existenţa unor factori conjuncturali etc. 

În timp ce consumatorii decilei nr. 1 alocă 59,5% din cheltuielile lor bă-
neşti spre sfera alimentară, 25,9% pentru produsele nealimentare şi 14,6% 
pentru servicii, în decila nr. 10 se alocă 31,7% din cheltuielile băneşti pentru 
sfera alimentară (ceva mai mult de jumătate din ponderea aferentă cheltuielilor 
alimentare ale decilei nr. 1), 42,4% pentru mărfurile nealimentare şi 25,9% 
pentru servicii. 

În aceste condiţii, în valoare absolută, o gospodărie din prima decilă 
cheltuie pentru alimente o sumă de aproximativ 1,5 ori mai mică decât o gos-
podărie din decila nr. 10. Pentru mărfurile nealimentare acest raport este de 
4,7 la 1. iar pentru servicii, de aproximativ 5 la 1, în defavoarea decilei nr. 1. 
Acest decalaj este resimţit intens în mediul social, cu atât mai mult cu cât în 
familiile din decila nr. 1 se află mai mulţi membri, aceştia fiind îndeosebi copii. 

Cheltuielile medii de consum lunare pe o persoană semnifică apariţia 
unor decalaje relativ mari între consumul diverselor categorii de consumatori 
structurate pe criterii socioprofesionale. În toate cazurile, patronii prezintă un 
consum mult mai echilibrat decât salariaţii sau categoriile cele mai defavorizate 
– pensionarii şi şomerii. Cheltuielile medii lunare pe o persoană cresc invers 
proporţional cu mărimea gospodăriei şi cu numărul de copii aflaţi în întreţinere. 
La gospodăriile formate din 6 sau mai multe persoane, cheltuielile totale de 
consum pe o persoană reprezintă sub 50% din cele ale gospodăriilor care cu-
prind o singură persoană. 

În structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor, cheltuielile 
băneşti sunt preponderente, ele acoperind aproximativ 70% din volumul consu-
mului. restul de 30%, provenind din resurse proprii. 

In anul 1998, cheltuielile băneşti cu cele mai mari ponderi, erau realizate 
pentru cumpărarea de alimente şi băuturi, acestea oscilând între 22,4% – pen-
tru gospodăriile de 2 persoane şi pentru cele de 6 persoane – şi 24,8% – pen-
tru gospodăriile de 3 persoane. De altfel, gospodăriile de 3 persoane realizau 
şi cea mai ridicată pondere a cheltuielilor băneşti. Gospodăriile de 3 persoane 
şi cele de 4 persoane au alocat o proporţie mai mare decât celelalte pentru 
cheltuielile nealimentare (19,9% şi respectiv 19,7% din cheltuielile băneşti tota-
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le). Pentru plata serviciilor, cel mai ridicat efort se înregistrează la gospodăriile 
de 1 persoană (13,1%), acestea fiind urmate de gospodăriile de 2 persoane ( 
12,7%). 

La capitolul impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii, asigurări pentru bunuri şi 
persoane, cele mai mari ponderi ale cheltuielilor revin gospodăriilor de 3 per-
soane şi celor de 4 persoane, cu 13,1% şi, respectiv, 13%, cele mai reduse 
contribuţii relative având gospodăriile cu 1 persoană (4,3%). 

6.1. Cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei –  
comparaţii internaţionale - 

În anii '90, România s-a numărat între ţările în care, mai ales spre sfârşi-
tul intervalului (cu accente deosebite în anul 1997), populaţia a fost obligată să 
cheltuie o pondere din ce în ce mai mare a veniturilor pentru întreţinerea locuinţei, 
indicii preţurilor de consum pentru acest articol de cheltuieli fiind consecvent 
mai ridicaţi pentru România în cadrul grupului de ţări central şi est-europene. 

 

Tabelul nr. 7. Ponderea cheltuielilor medii pentru întreţinerea locuinţei, apă, 

electricitate şi alţi combustibili în totalul cheltuielilor de consum în România 
şi câteva ţări central şi est-europene 

Ţara/Anul 1996 1997 1998 1999 2000 

Bulgaria   14.2 15,9 16,3 

R. Cehă 14,0 15,6 18,1 15,9 16,9 

Ungaria 17,9 18,6 20.6 21,6 20,2 

Polonia  16,5 17.7 18,4 17,9 

România 13,4 12,9 14.9 17,6 19,2 

Slovenia 10,4 10,8 10.2 10,4  

Slovacia 12,9 12,7 12.2 14,6 16,3 

Sursa: CESTAT. Buletin statistic 1/2001. CNS. 

 
 

Tabelul nr. 8. Indicii preţurilor de consum pentru întreţinerea locuinţei apă, 
electricitate, gaze şi alţi combustibili 

Anul/Ţara 1996 1997 1998 1999 2000 

Bulgaria   135,4 127,8 113.7 

R.Cehă 110,4 118,7 130,2 109,1 108,3 

Ungaria 128,6 122,8 115,3 110,4 109,7 

Polonia 120,4 117,9 115,6 109,6 111,2 

România 138,5 273,7 172,1 195,1 163,6 

Slovenia 118,4 113,2 108,2 109,8 118,3 

Slovacia 104,6 107,2 106,3 129,7 132,5 

Sursa CESTAT Buletin statistic 1/2001. CNS. 



 

 

7. Percepţii ale populaţiei asupra calităţii vieţii,  
în datele ICCV 

 

În intervalul 1990-2000, ICCV a efectuat numeroase cercetări vizând 
măsurarea unor indicatori obiectivi şi subiectivi ai calităţii vieţii. Aceste cercetări 
au fost axate şi pe surprinderea dimensiunilor reale ale principalelor probleme 
economice şi sociale cu care populaţia s-a confruntat direct în anii tranziţiei, cum 
au fost: explozia şi adâncirea sărăciei, deteriorarea securităţii şi protecţiei sociale, 
explozia infracţionalităţii şi a criminalităţii, destructurarea unor instituţii sau orga-
nizaţii care aveau ca obiect oferta de servicii sociale, creşterea fenomenului de 
delincventă juvenilă etc. Un loc central l-au avut cercetările privind scăderea stan-
dardului de viaţă şi impactul politicilor sociale asupra acestuia. 

În cele ce urmează, vom prezenta doar câteva dintre rezultatele uneia 
dintre cercetările cele mai reprezentative ale ICCV, desfăşurată anual, de-a 
lungul primului deceniu al tranziţiei, denumită Diagnoza calităţii vieţii, realizată de 
un colectiv de cercetători sub coordonarea prof. dr. loan Mărginean. 

Aşa cum rezultă şi din capitolele prezentate anterior, sub presiunea inflaţiei, a 
creşterii preţurilor şi a diminuării veniturilor, gospodăriile româneşti au fost con-
strânse să-şi restrângă cheltuielile de consum pentru a putea acoperi, în general 
strictul necesar. Dar multe gospodării au întâmpinat dificultăţi chiar şi în privinţa 
acoperirii strictului necesar, încă din primii ani ai tranziţiei (graficul nr. 2). 

 

Graficul nr. 2. Cum estimaţi veniturile totale ale familiei dvs.,  
în raport cu necesităţile ? 

 
Sursa: Diagnoza calităţii vieţii, coord. loan Mărginean. Baza de date a ICCV. 
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Observăm proporţia copleşitoare a celor care declară că banii nu le ajung 
nici pentru strictul necesar şi a celor care apreciază că banii le ajung numai 
pentru strictul necesar. Consumatorii care au declarat că banii nu le ajung nici 
pentru strictul necesar au fost din ce în ce mai mulţi, de la un an la altul, proporţia 
lor fiind maximă la finalul intervalului prezentat – anul 1997. 

În cazul consumatorilor care au apreciat că banii le ajung numai pentru 
strictul necesar, observăm că ei au atins proporţia maximă în anul 1994, adică 
atunci când în România s-a produs cel mai mare impact al fenomenului sărăci-
ei. Ponderea acestora s-a menţinut extrem de ridicată de-a lungul tuturor anilor 
cuprinşi în grafic, ea surclasând, de departe, categoria de consumatori care 
apreciau că banii le ajung doar pentru un trai decent. De altfel, observăm că şi 
aceştia din urmă, au scăzut sensibil ca proporţie, pe măsura avansării spre 
anul 1997. 

Aşadar, intervalul 1993-1997 a constituit o perioadă când săracii au devenit 
tot mai mulţi, iar cei care au trăit la limita de jos a decenţei au devenit tot mai 
puţini. 

Rezultatele cercetării menţionate, pun în lumină şi unele fenomene privind 
evoluţia cheltuielilor de consum pentru diferite tipuri de familii, după cum ur-
mează: 

• în intervalul 1993-1997, în cazul familiei de doi adulţi cu doi copii în între-
ţinere, cele mai mari creşteri medii s-au înregistrat la cheltuielile alimentare, 
urmate de capitolul "alte cheltuieli" şi de "cheltuielile pentru îmbrăcă-
minte..." în acelaşi interval, creşteri relativ însemnate au fost înregistrate şi la 
"cheltuielile privind locuinţa" şi "satisfacerea nevoilor culturale". Cele mai mici 
creşteri au avut loc la cheltuielile pentru serviciile de transport şi serviciile 
medicale (graficul nr. 3); 

 

Graficul nr. 3. Cheltuieli ale familiei de 4 persoane între 1993-1997 

 
Sursa: Diagnoza calităţii vieţii, coord.loan Mărginean. Baza de date a ICCV. 
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• urmărind raportul cheltuielilor de consum ale familiei de doi salariaţi 
comparativ cu aceea de doi salariaţi plus doi copii în întreţinere, în anul 
1993, observăm că. În medie, familia cu doi copii consuma pentru ali-
mente doar cu foarte puţin mai mult decât familia fără copii – ceea ce 
semnifică o restrângere a cheltuielilor alimentare la nivelul familiilor cu 
copii, tocmai pentru a face faţă unui consum mai ridicat la capitolele îm-
brăcăminte, încălţăminte şi alte articole pentru copii, întreţinere locuinţă, 
transport, cultură şi alte cheltuieli. Singurele domenii unde familia cu doi 
copii pare a cheltui mai puţin decât familia fără copii, se referă la băuturi. 
ţigări şi cheltuielile pentru sănătate (graficul nr. 4). 

 
Graficul nr. 4. Raportul cheltuielilor de consum pentru familia de 2 salariaţi şi 

familia de 2 salariaţi + 2 copii, în 1993 

 
Sursa: Diagnoza calităţii vieţii, coord. loan Mărginean. Baza de date a ICCV. 

 

Pentru anul 1997, ierarhia surprinsă în graficul nr. 3 s-a confirmat şi prin 
răspunsurile la întrebarea: "Ce sumă v-ar mai fi trebuit pentru a cumpăra stric-
tul necesar?" (graficul nr. 5). O inversare a ierarhiei apare numai în cazul "altor 
cheltuieli", cu cele pentru "îmbrăcăminte...", în sensul că populaţia a perceput 
necesitatea de a dispune de o sumă mai mare pentru cumpărarea de îmbrăcă-



 

 

 

386 

minte, încălţăminte, deşi din graficul nr. 3, rezultă că, în fapt, populaţia a alocat 
o sumă mai mare pentru acoperirea altor cheltuieli. 

O asemenea situaţie a apărut ca urmare a faptului că, în cadrul capitolu-
lui "alte cheltuieli" sunt incluse o serie de cheltuieli cu caracter obligatoriu, care 
prin creşterea lor au diminuat posibilităţile populaţiei de a aloca suma dorită în 
scopul achiziţionării unor articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

Remarcăm totuşi că deficitul cel mai mare de resurse economice este 
perceput de către populaţie la capitolul cheltuieli alimentare. Aceasta semnifică 
faptul că, deşi cuantumul cel mai mare al resurselor disponibile este alocat 
achiziţionării unor produse alimentare totuşi populaţia nu reuşeşte să-şi satis-
facă la un nivel acceptabil acest tip de nevoi. Situaţia este cu atât mai gravă cu 
cât. ea apare în cazul familiilor în care există copii minori in întreţinere. 

Un deficit destul de ridicat este semnalat şi fată de înzestrarea familiilor 
cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, ceea ce înseamnă că şi la acest capitol frus-
trările în consum sunt percepute ca fiind deosebit de mari 

Niveluri de frustrare relativ apropiate, dar mai scăzute decât cele de la capi-
tolul alimentar sau capitolul îmbrăcăminte-încălţăminte, apar şi în ceea ce priveş-
te domeniile utilizării serviciilor de transporturi, dotării locuinţei şi/sau întreţinerii 
acesteia, consumului cultural şi consumului pentru întreţinerea sănătăţii. 

 

Graficul nr. 5 Familia de 4 persoane în anul 1997 

 
Sursa: Diagnoza calităţii vieţii, coord.loan Mărginean Baza de date a ICCV. 
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Nici familiile de pensionari nu au dus-o mai bine. Încă din primii ani ai 
tranziţiei, nivelul lor de trai s-a detaşat net de cel al familiilor de salariaţi. În 
sens negativ (graficele nr. 6 şi 7). 

Deşi se poate argumenta că nevoile alimentare ale persoanelor vârstnice 
sunt mai mici comparativ cu cele ale generaţiilor mai tinere active economic. 
totuşi din datele ICCV rezultă că diminuarea cheltuielilor alimentare ale pensi-
onarilor a fost cu mult mai severă decât s-ar justifica prin argumentul respectiv. 
În anul 1993, acestea erau cu 27.5% mai scăzute decât ale familiilor de salari-
aţi, în condiţiile în care familiile de salariaţi înseşi erau deja puternic frustrate la 
acest capitol (graficul nr. 6). 

 

Graficul nr. 6. Comparaţie între familiile de salariaţi  
şi pensionari în anul 1993 

 
Sursa. Diagnoza calităţii vieţii, coord.loan Mărginean. Baza de date a ICCV. 

 

Pentru pensionari, ponderea cheltuielilor cu Întreţinerea locuinţei şi a ce-
lei pentru medicamente este relativ mare, aceste ponderi fiind apropiate de ce-
le corespunzătoare familiilor de salariaţi, ceea ce determină restricţionarea 
severă a cheltuielilor la alte capitole de cheltuieli, cum rezultă din graficul nr. 7. 
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În anul 1993, când populaţia a început efectiv să simtă şocul tranziţiei, si-
tuaţia pensionarului singur începuse deja să devină dramatică. El era nevoit să 
consume pentru alimente doar cu aproximativ 8% mai mult decât jumătate din 
cheltuielile aferente cuplului de pensionari, şi să achite o sumă aproape egală 
pentru întreţinerea locuinţei, în condiţiile în care, în cel mai bun caz. el nu dis-
punea decât de o pensie de asigurări sociale de stat. Nu întâmplător, cheltuieli-
le pentru sănătate ale pensionarului singur erau cu aproape 18% mai mari 
decât cele ale pensionarului care trăia în cuplu {graficul nr. 7). 

Din datele cercetării privind Impactul sărăciei asupra calităţii vieţii copiilor 
-soluţii de atenuare – coordonată de dr. M. Stanciu, au rezultat şi o serie de 
informaţii privind percepţia populaţiei asupra problemelor legate de cheltuielile 
obligatorii ale familiilor sărace cu copii. Cercetarea a fost efectuată în anul 
2001 lunile februarie-mai şi a utilizat un eşantion format din 341 de familii săra-
ce cu copii, din oraşul Bucureşti (251 familii) şi din două zone rurale din apro-
pierea Bucureştiului (90 familii). Menţionăm că la data efectuării cercetării 
aceste familii. aveau în întreţinere un număr de 813 copii (sub vârsta de 18 
ani). 

 
 

Graficul nr. 7. Cheltuielile unui pensionar faţă de familia de 2 pensionari, 
1993 

 
Sursa: Diagnoza calităţii vieţii, coord.loan Mărginean Baza de date a ICCV. 
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În cadrul eşantionului au fost cuprinse în proporţie de 27% familii fără 
venituri, şi în proporţie de 49,5%, familii cu venituri de tip salarial. 

Deşi ponderea celor care realizau venituri de tip salarial (salarii + pensii 
pentru limită de vârstă) a fost relativ scăzută în cadrul eşantionului, aceasta a 
fost suficient de ridicată pentru a demonstra că existenţa unui (unor) venit(uri) 
de tip salarial într-o familie nu constituie – în foarte multe cazuri – o garanţie 
pentru ieşirea din sărăcie şi depăşirea dificultăţilor destul de mari ale acoperirii 
cheltuielilor familiale de tip obligatoriu. Această situaţie capătă accente deose-
bit de grave atunci când este vorba de familii care locuiesc la bloc şi au în în-
treţinere doi sau mai mulţi copiii. 

La întrebarea: "Care sunt cheltuielile care apasă cel mai mult asupra po-
sibilităţilor economice ale familiei?" familiile care deţineau apartamente la bloc 
au menţionat următoarele: 

• cheltuieli alimentare – pentru 46% dintre familii; 
• întreţinere locuinţă – pentru 40,8% dintre familii; 
• întreţinere copii – pentru 6,7% dintre familii: 
• altele – pentru 5% dintre familii; 

• îmbrăcăminte, încălţăminte – pentru 4,1% dintre familii. 

Aşadar, pentru familiile cu copii care locuiesc la bloc, dificultăţile econo-
mice de cel mai ridicat ordin sunt resimţite în domeniul alimentar, iar pe locul 
secund, în domeniul achitării cheltuielilor de întreţinere a locuinţei şi al efectuă-
rii unor plăţi obligatorii pentru întreţinerea copiilor. 

La solicitarea de a estima cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe care ar fi 
trebuit să le achite în luna precedentă, şi nu au făcut-o din lipsă de bani. la 
subcapitolul "întreţinere locuinţă", au fost indicate următoarele sume, cu pon-
derile din eşantion aferente: 

între 0 - 500.000 lei -14% 

între 500.001 -1.500.000 lei - 29,5% 

între 1.500.001 - 3.000.000 lei - 32,5% 

între 3.000.001 - 5.000000 lei - 19,0% 

peste 5.000.001  -5% 

Cele mai multe familii au avut nevoie de sume cuprinse între 1.500.001 -
3.000.000 de lei pentru a-şi achita la lună cheltuielile de întreţinere. Au existat 
însă şi destule cazuri care sumele în deficit au depăşit plafonul de 3.000.000 
de lei – acestea fiind, în general, familii care au acumulat în lunile trecute dato-
rii mai mari la întreţinere. 

Pentru achitarea cheltuielilor privind serviciul telefonic, sumele indicate în 
deficit au fost mult mai mici – între 0 – 3.000.000 de lei, în condiţiile în care 
82,4% din eşantion a declarat un deficit cuprins între 0 – 500.000 de lei. Acest 
fapt semnifică însă că cele mai multe dintre familiile cuprinse în eşantion, şi-au 
limitat sever acest tip de cheltuieli. 



 

 

8. Calitatea locuirii în anii tranziţiei 

 

Deşi în socialism s-a construit mult în România, problema locuinţei a ră-
mas nerezolvată, pentru multe familii. În prezent, calitatea locuinţelor construite 
nu corespunde exigenţelor unei vieţi normale, sănătoase, potrivit standardelor 
de calitate practicate în lumea civilizată. S-au construit multe apartamente în 
blocuri. cu un grad ridicat de tipizare, cu un nivel scăzut de finisare şi de înzes-
trare cu facilităţile necesare unei locuiri civilizate (în cele mai multe cazuri, izo-
larea fonică a apartamentelor este extrem de precară, de asemenea 
condiţionarea termică -extrem de vulnerabilă faţă de gerurile iernii sau zilele 
caniculare ale verii: în cele mai multe cazuri, blocurile nu au fost prevăzute cu 
spaţii pentru amplasarea de garaje, cu locuri special amenajate pentru joaca 
copiilor, pentru depozitarea resturilor menajere etc.). 

Cu toate neajunsurile, putem aprecia totuşi că în socialism s-a făcut câte 
ceva pentru a facilita închegarea unor noi familii, ştiut fiind că acest proces es-
te strict condiţionat de oportunităţile oferite de societate tinerelor cupluri de a 
dobândi, sub o formă sau alta, o locuinţă proprie. Condiţiile respective erau to-
tuşi departe de a apropia România de standardele de locuire existente în cele-
lalte ţări europene. 

 

Tabelul nr. 9  
Facilităţi de confort ale locuinţelor în câteva ţări europene 

-%- 

Ţara 
 

Locuinţe echipate cu: 

Apă curentă Baie-duş WC Încălzire centrală 

Austria -1996(1) 99,7 95.4 94.4 68,9 

Belgia- 1991 99.6 87,7 91,9 60,1 

Bulgaria- 1996 89,1 55,0 57,9 17,0 

Canada-1990 96,0 94,0  94,6 

R.Cehă-1990 96,9 90,9 88,5 59,0 

Danemarca -1996 100,0 92,1 97,5 97,5 

Franţa-1996 99,9 97,0 97,3 81,8 

Germania -1993  96,5 96,5 77,8 

Polonia-1996 90,6 78,6 78,6 69,2 

Regatul – Unit 100,0 99.5 94.7 80,6 

România- 1992 51.6 47,0 47.1 39.1 

Suedia – 1993 100.0 100,0 100.0 100.0 

Ungaria- 1996 84.4 79,6 75.6 48,2 

SUA-1995 99.7 99,6 (2} i 98.0 (2} 84,6 

Notă: 1. Datele se referă numai la rezidenţi; 2. Exclusiv unităţile de locuit in care dotările 
simt comune la două sau mai multe gospodării.  

Sursa: Economia mondială in cifre. Breviar de statistică internaţională. CNS 1998. p 125. 
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După anul 1989, o dată cu trecerea la economia de piaţă, construcţia de 
locuinţe din România a intrat într-o perioadă de criză din care nu pare să fi ieşit 
nici în prezent. In anii "90 producţia de locuinţe s-a redus la mai puţin de jumă-
tate din cea aferentă perioadei anilor 80, ca urmare a reducerii alocaţiilor gu-
vernamentale destinate susţinerii acestui sector. Locuinţele construite din 
fonduri publice, în intervalul 1990-1997 au reprezentat 43,7% din totalul locuin-
ţelor construite în perioada 1982-1989, când ponderea acestui tip de locuinţe 
era de 93% din total. 

În urma Recensământului din anul 1992 s-a relevat că, la momentul 
respectiv. În România existau: 

• 508.400 de locuinţe cu o suprafaţă totală a camerelor de locuit sub 16 
mp. (adică sub 1,13 camere/ locuinţă) în care locuiau 905.300 de per-
soane (adică 1.57 persoane/cameră), ceea ce înseamnă cea 4% din 
populaţia ţârii: 

• 7.178 de spaţii de locuire, cu un grad ridicat de inadecvare faţă de pa-
rametrii minimi necesari unei locuiri în condiţii civilizate, din care 5.470 
se găseau în construcţii provizorii, nefinalizate sau deteriorate; 

• 244.181 de locuinţe care nu dispuneau de curent electric, apă curentă, 
canalizare, gaze naturale etc. ) în acestea trăiau 435.804 persoane. 
Supradensitatea locuirii a constituit şi constituie încă o problemă extrem 

de greu tolerabilă, mai ales în cazul familiilor cu mulţi copii. În România, în anii 
90. existau peste 1,39 milioane de persoane care dispuneau de mai puţin de 4 
mp. suprafaţă de locuit. Dintre acestea, aproximativ 77.000 de persoane nu 
dispuneau decât de suprafeţe de până la 2 mp. 

După anul 1990, prin acordarea unor credite cu dobânzi reduse popula-
ţiei care ocupa deja locuinţele sociale, în scopul cumpărării acestora, a fost l i-
chidat fondul de locuinţe sociale, ceea ce deşi a creat unele efecte pozitive, în 
cele din urmă, a dus la agravarea problemelor din domeniul locuirii. Locuinţele 
sociale, în principiu, sunt atribuite cu chirie subvenţionată unor persoane sau 
familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă proprietate 
personală (definiţie dată în Legea locuinţei nr. 14/1996). Acest tip de locuinţe 
erau menite deci să fie distribuite pe o perioadă limitată de timp, până la găsi-
rea unei soluţii adecvate de locuire pentru persoanele sau familiile în cauză. 

Prin trecerea acestor locuinţe în proprietatea locatarilor instalaţi la mo-
mentul aplicării respectivei decizii, statul nu a mai putut răspunde ulterior unor 
probleme de locuire presante, nemaidispunând de un fond locativ pe care să îl 
administreze. Simultan s-a retras masiv din domeniul construcţiei de locuinţe. 
Într-un moment în care iniţiativa privată a fost extrem de slabă în acest dome-
niu. 

Cu toate acestea, un segment relativ puţin consistent al populaţiei care 
a dispus de mijloacele economice necesare, şi-a asumat iniţiativa construirii 
din fonduri proprii a unor locuinţe, după cum rezultă din tabelul următor. 
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Observăm că spre finalul intervalului, mai mult de 87% din totalul locuin-
ţelor construite proveneau din fondurile investite de populaţie. 

Ca urmare a politicilor de locuire aplicate în perioada tranziţiei, marea 
majoritate a locuinţelor românilor are statut de proprietate personală şi doar 
5% dintre acestea au alt statut. 
 

Tabelul nr. 10 
Construirea de locuinţe din fondurile populaţiei în perioada 1990-1997 

 Anul 

1990 1991 1992 1993 1993 1995 1996 1997 

Total locuinţe termi-
nate, din care: 

48599 27958 27538 30071 36743 35822 29460 29921 

- din fondurile popula-
ţiei 

5779 6438 13811 19219 25896 26744 25201 26149 

Procente din total 1,9 3,1 50,2 64.0 70,6 75,0 85.5 87,3 

Sursa: Anuarul statistic al României 1997. CNS. 
 

Tabelul nr. 11  
Structura gospodăriilor după statutul de ocupare a locuinţei -% - 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Gospodării care ocupă locuinţe: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- proprietate personală 92,4 92,8 94,2 94,7 95,0 

- închiriate de stat 5,1 4.4 3,2 2,6 2,3 

- închiriate de la particulari 0,9 1.0 1,0 0,9 1,1 

- cu titlu gratuit 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6 

Sursa Baza de date a ICCV 

 

Ponderea cea mai mare â locuinţelor construite în intervalul 1990-1997, 
din fondurile populaţiei (între 71,1 – 81,3%), au rezidenţa în mediul rural, deşi 
în cifre absolute, numărul total de locuinţe construite după anul 1990 a fost mai 
scăzut în mediul rural decât în cel urban. Analiştii din domeniu apreciază că 
această tendinţă nu a reprezentat o opţiune liberă din partea populaţiei, ci, mai 
degrabă, a fost rezultatul unor constrângeri de ordin economic sau situaţional 
(D. Sandu. 1998. N.A Dan. 1999). 

Este de aşteptat ca acest trend să se diminueze şi chiar să înceteze 
imediat ce situaţia economică a României se va redresa, iar mediul de reziden-
ţă urban va constitui din nou un punct de maximă atracţie pentru forţa de mun-
că, pentru agenţii economici care pot iniţia unele afaceri etc. În perioada 1990-
1996, numărul locuinţelor construite în mediul rural a reprezentat doar 2/5 din 
total. După anul 1995 însă numărul locuinţelor construite în rural a început să 
crească. 
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Tabelul nr. 12. Indicatori generali privind condiţiile de locuit, în anul 1997 

Indicatori UM Urban Rural 

Locuinţe din beton, cărămidă sau BCA % din total mediu 91,1 45,4 

încălzire termică, cu centrală proprie sau gaze % din total mediu 81,5 8,5 

Aprovizionare cu apă în interiorul locuinţei % din total mediu 86,6 12,6 

Cu instalaţie de canalizare % din total mediu 85,9 12,8 

Cu baie în interiorul locuinţei % din total mediu 81,0 10,3 

Cu grup sanitar în interiorul locuinţei % din total mediu 80,8 6,6 

Suprafaţă medie de locuit pe persoană mp./persoană 14,7 15,5 

Sursa: Ancheta integrată în gospodării, 1997, CNS. 

 

Cu toate acestea, locuinţele noi, construite în rural, nu au reuşit să dimi-
nueze prea mult din decalajele de dezvoltare existente de decenii între aşezări-
le româneşti rurale şi urbane. Indicatorii privind condiţiile de locuit în cele două 
medii rezidenţiale sunt elocvenţi în acest sens. Singurul indicator superior re-
prezentat în rural este suprafaţa medie de locuit pe persoană, deşi şi acesta 
are o valoare surprinzător de scăzută, dacă avem în vedere posibilităţile de 
spaţiu pe care le oferă, totuşi, mediul rural. 

Structura gospodăriilor după tipul şi mărimea locuinţei relevă faptul că 
cele mai multe familii – peste 61% – locuiau în case de tip individual în interva-
lul 1995-1999. proporţia acestora aflându-se în continuă creştere, câtă vreme 
construirea de apartamente în blocuri se menţine la o dinamică destul de scă-
zută. 

 
 

Tabelul nr. 13. Structura gospodăriilor după tipul şi mărimea locuinţei (%) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Gospodării care ocupă locuinţe de tip: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- apartament 38,7 36,1 36,3 36,2 35,5 

- casă de tip individual 61,3 63,9 63,7 63,8 64,5 

Gospodării care ocupă locuinţe de tip: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- apartament format din: 38,7 36,1 36,3 36,2 35,5 

-1 cameră 4,7 4,7 4,0 4,0 4,1 

- 2 camere 19,5 18,3 19,2 18,8 18,4 

- 3 camere 12,0 10,9 11.1 11,4 11,0 

- 4 camere şi mai multe 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 

- casă de tip individual formată din: 61,3 63,9 63,7 63,8 64,5 

-1 cameră 4,7 5,2 4,9 4,9 4,7 

- 2 camere 20,7 22,0 21,8 22,5 22,9 

- 3 camere 20,7 21,4 21,8 22,0 22,3 

- 4 camere şi mai multe 15,2 15,3 15,2 14,4 14,6 

Sursa: Baza de date a ICCV. 
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Cele mai multe apartamente sunt formate din 2 camere. În cazul caselor 
individuale, numărul de camere este dispersat mai echilibrat decât în cazul 
apartamentelor. Casele individuale dispun însă într-o proporţie mai scăzută de 
facilităţi şi instalaţii moderne necesare asigurări igienei şi confortului. 

Indicatori de genul 346 de locuinţe la 1000 de locuitori, 43 mp. suprafaţă 
utilă şi 2,5 camere în medie pe o locuinţă (comparativ cu 3,7 în Bulgaria, 3,4 în 
Ungaria, 4,1 în Germania, 3.8 în Franţa, 3,7 în Danemarca, 5 în Irlanda şi în 
Marea Britanie, 3,8 în Grecia – (CNS Anuarul României 1992-1996, Baichin 
P.1996 şi Tumer B. ş.a. 1992), situează ţara noastră sub media dacă nu chiar 
la periferia ţărilor europene din perspectiva calităţii locuirii. 

În România există o strânsă legătură între condiţiile de locuit şi standar-
dul de viaţă al familiilor. Acest lucru a fost pus în evidenţă şi de către ICCV, în 
urma unei cercetări întreprinse în anul 1994. coordonată de prof.dr. C. Zamfir, 
în scopul evaluării dimensiunilor sărăciei din România. Cercetarea care a utili-
zat un eşantion multistadial stratificat de 2.504 gospodării, a relevat că există o 
corelaţie strânsă între numărul de camere de locuit/gospodărie, numărul de 
persoane/cameră şi poziţia pe care o ocupă gospodăriile faţă de pragurile de 
sărăcie. Cu cât situaţia economică (nivelul veniturilor etc.) a unei familii este 
mai precară, cu atât spaţiul locuibil ce revine unei persoane este mai restrâns 
(PascaIL. p. 88, în C. Zamfir, 1995). 

La întrebarea "Cum apreciaţi locuinţa dvs.?", răspunsurile au avut urmă-
toarea distribuţie: 

 

Nu avem, stăm provizoriu Proastă Nici bună, nici proastă Bună 

1,5% 6,6% 31,9% 59,7% 
Sursa: ICCV, Dimensiuni ale sărăciei în România. 1994, coord. C. Zamfir, Editura Expert, 1995. 

 

Dată fiind izolarea impusă, vreme de decenii, asupra spaţiului sociocultu-
ral românesc, este foarte probabil ca aspiraţiile majorităţii populaţiei, în materie 
de calitate a locuirii, să fi fost foarte scăzute la momentul cercetării. 

Considerând că 1,5% reprezintă procentul familiilor care nu aveau o lo-
cuinţă la momentul respectiv, se poate aproxima că, în iulie 1994, aveau nevo-
ie urgentă de o locuinţă cel puţin 120.000 de familii. Alte circa 530.000 de 
familii aveau condiţii de locuire autoapreciate ca fiind proaste. Aceste cifre pot 
fi însă subestimate deoarece metoda de eşantionare nu a cuprins extremele: 
populaţia foarte săracă. (N. A. Dan. op. cit. p. 461). 

O problemă socială deosebită este şi asigurarea locuinţei pentru popula-
ţia tânără. În ţara noastră, tinerii constituie un segment social puternic defavo-
rizat. care reclamă pe toate căile dificultăţile extraordinare cu care se confruntă 
atunci când doresc să-şi procure o locuinţă. 

Potrivit datelor din baza ICCV – "Tineret 94", cercetare coordonată de 
prof.dr. l. Mărginean – în anul 1994, deşi vârsta îi îndreptăţea la un statut de 
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locuire separat, 66,4% dintre tineri locuiau împreună cu părinţii. Statutul de lo-
cuire al tinerilor era influenţat semnificativ de unele caracteristici demografice, 
astfel: fetele locuiau într-o măsură mai mare fără părinţi, probabil datorită faptu-
lui că ele se căsătoresc în medie cu câţiva ani înaintea băieţilor; tinerii mai îna-
intaţi în vârstă au găsit posibilităţi de locuire separat de părinţi într-o proporţie 
mai ridicată decât ceilalţi; cei căsătoriţi locuiau separat de părinţi, într-o propor-
ţie mai mare decât cei necăsătoriţi; probabilitatea separării de părinţi era mai 
ridicată pentru cei cu nivel de educaţie şcolară mai ridicat; de asemenea, au 
existat tendinţe mai accentuate de a avea un statut separat de locuire din par-
tea intelectualilor; în mediu! rural, locuirea împreună cu părinţii a tinerilor era 
mai frecventă decât în cel urban. În medie, cam 20% dintre tineri erau proprie-
tarii locuinţei în care trăiau, restul trăind în locuinţe care nu le aparţineau (Po-
pescu E. p. 130, în Mărginean I. coord., 1996). 

Spre finalul deceniului zece. costurile întreţinerii locuinţelor (aparta-
mentelor) au crescut foarte mult, depăşind cu mult posibilităţile economice ale 
familiilor cu venituri mici (familii tinere, tineri care locuiau singuri etc.). Această 
situaţie a creat premise ca unele familii tinere să-şi piardă locuinţele, sau să se 
mute în locuinţe mai precare, ca urmare a acumulării unor datorii foarte mari, 
prin neachitarea cheltuielilor de întreţinere lunare. 



 

 

9. Consumul de energie al românilor 

 
În anii tranziţiei, România s-a situat între consumatorii medii de energie, 

din cadrul grupului ţărilor central şi est-europene. De exemplu, în anul 1996, 
România a consumat 29,12 milioane tone echivalent combustibil de tip lichid. 
Polonia, de exemplu, care are o populaţie mai puţin decât dublă comparativ cu 
România a consumat 70,38 mil.t, adică o cantitate de energie cu mult mai ma-
re decât dublul consumului din România. Un consum comparabil cu al Româ-
niei a avut R. Cehă (27,68 mii. t), în condiţiile în care această ţară are însă o 
populaţie cu mult mai mică decât a ţării noastre. 

În anul 1996, consumul de energie al ţării noastre era sub formă de: 
combustibili gazoşi (34,3%), combustibili lichizi (24,5%), păcură (19,3%), elec-
tricitate (11,7%), cărbune (5,1%) şi combustibil neconvenţional (aprox. 5%) 
(Trends in Europe.... 1998/1999). 

Resursele de energie ale ţării noastre oglindesc, de altfel, această ierar-
hie a consumului. Observăm că anul de maximă aprovizionare cu energie a 
ţării, în intervalul prezentat în tabelul de mai jos, a fost 1995. După aceea, dis-
ponibilul pentru consum a început să scadă, ajungând la valori extrem de scă-
zute în anul 1997 şi 1998, mai ales pentru gazele naturale şi cărbune, deşi şi 
resursele de ţiţei s-au diminuat sensibil. 

 

Tabelul nr. 14 
 Resursele şi consumul de energie

1)
 ale României 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Resurse de energie (mii        
tone c.c.) – total

2)
 749290 75431 74491 82301 82450 75342 68437 

din care:   
• cărbune (inclusiv cocs din import) 17782 16208 16918 17765 17605 16617 13629 
• gaze naturale 29892 28782 26520 27493 27748 22775 21391 
• ţiţei 19804 21794 22713 23256 20802 19169 18471 
• energie electrică primară 1983 1939 1825 2146 2214 2281 2467 
• energie nuclearo- electrică - - - - 362 1409 1384 
Consumul intern de        
energie (mii tone c.c.) 65888 65979 62073 70323 71971 65026 58564 
Consumul populaţiei 9219

3)
 9506

3)
 9158'

5
' 12600 15175 13823 13450 

Consumul intern mediu anual de        
energie pe locuitor (kg c.c.) 2891 2900 2731 3101 3183 2884 2603 
Ponderea importului în        
consumul de energie (%) 35,1 33,1 37.8 39,5 37,3 39.4 37.0 
Consumul final mediu        
anual de energie electrică        
pe locuitor (kwh) 1795 1731 1676 1751 1859 1717 1620,6 

1) Date recalculate in sistemul energiei finale, sistem utilizat de ţările Uniunii Europene şi de 
majoritatea ţărilor lumii; 2) Inclusiv energia recuperată. 

Sursa: Anuarele statistice ale României. 1993-1999. CNS. 
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În ceea ce priveşte consumul intern mediu anual de energie pe locuitor, 
acesta a urmat în linii mari graficul disponibilului. Înregistrând o oarecare creş-
tere în anii 1995-1996. urmând o scădere abruptă după aceea. 

Consumul de energie al populaţiei a atins un moment de vârf în anul 
1996, după care a scăzut, revenind la valori mai apropiate de consumul anului 
1995. 



 

 

10. Evoluţia cheltuielilor efective cu întreţinerea  
locuinţei ale familiei care locuieşte la bloc,  

în anii '90, în Bucureşti şi Braşov 

 
Pentru a observa dinamica concretă a acestor cheltuieli, vom analiza câ-

teva serii de date aferente intervalului 1990-2000, privind cheltuielile pentru 
întreţinerea locuinţei, pentru alimentarea cu energie electrică şi pentru serviciul 
telefonic, ale unor familii din oraşele Bucureşti şi Braşov. 

Senile de date de care dispunem se referă la: 
• un apartament, confort 1, cu două camere, locuit de o familie formată din 

două persoane, situat în zona Crângaşi din Bucureşti; 
• un apartament, confort 1, cu două camere, locuit de o familie formată din 

două persoane, situat în zona Gării din Braşov; 
• o garsonieră, confort 1, locuită de o persoană, în oraşul Braşov. 

Datele privind cheltuielile acestor consumatori vor fi corelate cu cuantu-
mul de venituri aferent nivelului de subzistenţă, pentru două persoane (doi sa-
lariaţi; doi pensionari) şi respectiv o persoană (un salariat). 

10.1. Cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei 

Urmărind evoluţia cheltuielilor pentru întreţinerea unui apartament cu do-
uă camere, confort 1, în care locuiesc două persoane (este vorba despre chel-
tuielile comparabile

1
 (anexele nr. 1 şi 2) pentru oraşul Bucureşti şi, respectiv, 

Braşov observăm următoarele: 
• Cartierul Crângaşi din Bucureşti este un cartier mai apropiat de periferia 

Bucureştiului decât zona Gării din Braşov. Cu toate acestea observăm 
diferenţele mari dintre sumele pretinse pentru plata întreţinerii în cele 
două oraşe, în defavoarea sistematică a oraşului Bucureşti, începând din 
anul 1992 până în anul 1998. Excepţie de la regulă face doar luna de-
cembrie 2000, când familia din Braşov plăteşte în termeni comparabili, o 
sumă mult mai mare decât cea din Bucureşti. 

• Trendul liberalizării preţurilor a produs efecte mult mai rapid în oraşul 
Bucureşti decât în provincie. La nivelul anului 1992, cheltuielile compa-
rabile pentru întreţinerea locuinţei, care înregistrau deja o puternică ten-
dinţă ascendentă în Bucureşti, se aflau încă, deşi pentru puţină vreme, 
pe o pantă descendentă în provincie. 

• Anul 1994 {al exploziei fenomenului sărăciei în ţara noastră) marchează 
atât pentru capitală, cât şi pentru provincie, un moment de creştere sub-

                                                        
1
 Cheltuielile comparabile rezultă prin divizarea cheltuielilor nominale cu indicele de inflaţie 
sintetic aferent fiecărei perioade considerate. 
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stanţială a cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei. Observăm că pentru 
cazul analizat din oraşul Braşov aceste cheltuieli au crescut mai mult de-
cât dublu, atât în luna august, cât şi în decembrie. Fenomenul a fost pre-
zent şi în Bucureşti, cu precizarea că în Bucureşti, pentru luna 
decembrie, creşterea cheltuielilor comparabile a fost de numai 23% faţă 
de perioada similară din urmă cu doi ani. 

• Anul 1996 marchează un moment de relativă diminuare a cheltuielilor 
pentru plata întreţinerii, atât pentru Bucureşti, cât şi pentru Braşov: 

• Din anul 1998 însă cheltuielile pentru plata întreţinerii locuinţei încep să 
crească vertiginos în ambele oraşe, trend care se menţine şi în anul 
2000.  

Practic în această perioadă (1996-2000) regiile autonome de furnizare a 
utilităţilor casnice (apă, energie electrică, gaze naturale) încep să semnaleze 
public dificultăţile pe care le au în colectarea de la populaţie a sumelor datorate 
pentru plata întreţinerii. Momentul coincide şi cu expulzarea a numeroase fam i-
lii din locuinţele lor, pe motivul acumulării unor datorii mari la plata întreţinerii. 

Şi cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei pentru o garsonieră, confort 1. 
locuită de 1 persoană, în oraşul Braşov, au crescut (anexa nr. 3) din anul 1994 
până în 2000. Pentru lunile august, valoarea cheltuielilor s-a mărit de aproape 
3 ori în anul 2000 faţă de 1994, în timp ce pentru lunile de iarnă, acestea au 
crescut de la un an la altul cu aproximativ 10%, cu excepţia anului 1996. când 
acestea au scăzut comparativ cu anul 1994. 

10.2. Cheltuielile pentru alimentarea cu energie electrică 

Din datele înscrise în anexele nr. 4, 5 şi 6 rezultă următoarele: 
• Cheltuielile pentru plata alimentării cu energie electrică, pentru un apar-

tament de 2 camere, confort 1, locuit de 2 persoane. În Bucureşti (anexa 
nr. 4) au prezentat o tendinţă de scădere în anul 1992 faţă de 1990 şi în 
1996 – 1998 faţă de 1994. Dar ascensiunea înregistrată la acest tip de 
cheltuieli în anii 1994 şi 2000 a fost deosebit de abruptă; 

• În cazul familiei din oraşul Braşov a existat un moment de uşoară ascen-
siune a cheltuielilor de acest tip în luna august 1994, după care, foarte pro-
babil, a apărut o tendinţă de recul al consumului (anexa nr. 5). Presupunem 
aceasta deoarece, deşi până îh luna decembrie 1994 preţul energiei electri-
ce a continuat să crească, observăm că suma nominală achitată pentru ali-
mentarea cu energie electrică a fost aproape egală cu cea din luna august 
1994. În acelaşi timp, observăm că în luna decembrie 1990, adică atunci 
când procesul inflaţionist abia se declanşase, costul comparabil al consumu-
lui de energie electrică indică – prin mărimea sa, pe care nu o mai egalează 
în nici unul din anii tranziţiei, un consum de energie electrică, probabil nesu-
pus unor tendinţe de diminuare. In ciuda supravegherii stricte a consumului 
de energie electrică, care pare să se fi instituit după anul 1994, costurile 
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comparabile ale acestuia continuă să crească în decembrie 1998 – tendinţă 
care se menţine şi în anul 2000.  

• Evoluţia cheltuielilor comparabile pentru plata alimentării cu energie elec-
trică, pentru o garsonieră locuită de 1 persoană, în oraşul Braşov (anexa 
nr. 6) indică la nivelul anului 2000, luna august, o creştere de aproape 2 
ori faţă de perioada similară a anului 1994, când costul comparabil al 
majorităţii utilităţilor casnice a atins valori de vârf pentru anii '90. Acest 
fenomen s-a produs în condiţiile în care în anii 1997-1999 consumul 
casnic general de energie electrică a înregistrat un recul puternic, ca ur-
mare a creşterii masive a preţurilor energiei electrice. 

Acest fapt rezultă din toţi indicatorii care se referă la consumul energetic 
casnic. 

10.3. Scăderea la nivel naţional a indicatorilor privind consumul 
de utilităţi casnice 

Consumul energetic final al populaţiei. Între anii 1994-1999 prezintă 
următoarea dinamică: 

(în mii tone echivalent petrol) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

6.408 8.818 10.618 9.673 9.412 8.757 

Sursa: Anuarul statistic al României, 2000. CNS. 

 

Un trend descrescător prezintă, de altfel, şi consumul de apă potabilă 
distribuita consumatorilor casnici. Între 1996-1999: 

 (în mil. m
3
) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1.168 1.230 1.316 1.291 1.297 1.208 

Sursa: Anuarul statistic al României. 2000. CNS. 
 

La nivelul anului 1999 o diminuare substanţială a suferit şi volumul de 
gaze naturale distribuite pentru uz casnic. Între anii 1994-1999, acesta a avut 
următoarea evoluţie: 

(în mil.m
3
) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

4.545 5.772 6.118 6.100 6.215 3.921 

Sursa Anuarul statistic al României. 2000. CNS. 

 

Per ansamblu, indicii producţiei industriale pentru energia electrică, ter-
mică, gaze naturale şi apă, au evoluat astfel: 

(1995 = 100%) 

1996 1997 1998 1999 

103 89,3 78,3 75,1 

Sursa: Anuarul statistic al României. 2000. CNS. 
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10.4. Cheltuielile pentru plata serviciului telefonic 

În zilele noastre, accesul populaţiei la serviciul telefonic fix şi chiar la cel 
mobil a devenit o necesitate absolută. 

Imediat după anul 1990, consumatorii de servicii telefonice din România 
s-au confruntat cu o explozie a costurilor reale ale acestui serviciu, ceea ce a 
determinat, pe de o parte, diminuarea consumului categoriilor de consumatori 
cu venituri scăzute, sau chiar debranşarea benevola sau silită a unora dintre 
aceştia de ia reţeaua publică. Pe de altă parte, însă în rândurile consumatorilor 
cu posibilităţi economice mai mari. a avut loc o extindere destul de consistentă, 
a telefoniei mobile. 

În cele ce urmează vom observa cum au evoluat. În anii '90 cheltuielile 
cu serviciul telefonic ale unor familii din Bucureşti şi Braşov, dispunând de câte 
un post telefonic fix. 

Analizând seriile de date de care dispunem constatăm următoarele: 
• În cazul familiei de 2 persoane din Bucureşti (anexa nr. 7), costul servi-

ciului telefonic din luna august 1992 semnifica diminuarea sensibilă a 
consumului, ca urmare a măririi preţului pentru serviciul telefonic fix. Va-
lorile comparabile ale costurilor serviciului telefonic din ceilalţi ani indică 
menţinerea unui regim de austeritate în ceea ce priveşte consumul, pe 
tot parcursul anilor '90. Cu toate acestea, cheltuielile comparabile"cu 
serviciul telefonic fix prezintă o creştere masivă la nivelul anului 1994. si-
tuaţie care determină un recul şi mai accentuat al consumului în anii 
1995-1999. Dar chiar în condiţiile respective, costul serviciului telefonic 
din anul 2000 reuşeşte aproape să îl egaleze pe cel din anul 1994 (luna 
august) şi chiar să îl depăşească cu mult în luna decembrie. 

• Deşi valorile sunt altele în cazul familiei de 2 persoane din Braşov, ob-
servăm că trendul cheltuielilor cu serviciul telefonic fix este foarte ase-
mănător cu cel al familiei din Bucureşti. Merită, poate să menţionăm că 
saltul costurilor comparabile ale serviciului telefonic pentru familia din 
Braşov. În anul 2000 este mult mai consistent decât cel aferent familiei 
din Bucureşti. 

• Familia de o persoană din Braşov prezintă un trend al cheltuielilor care 
se înscrie în trendul general, adică, diminuarea cheltuielilor comparabile 
în anul 1996 şi creşterea masivă a acestora după aceea, în decembrie 
2000, acestea fiind mai mult decât duble fată de decembrie 1996. 
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10.5. Evoluţia unor cheltuieli obligatorii1 din bugetul unei familii, 
în raport cu nivelul de subzistenţă calculat de ICCV, în pe-
rioada 1990-2000 

• În cazul familiei de 2 salariaţi din Bucureşti (anexa nr. 10), observăm că 
raportul dintre nivelul de subzistenţă şi cheltuielile obligatorii cu întreţine-
rea locuinţei (NS/CO) evoluează intre 3,28 – 8.78 pentru intervalul au-
gust-1990 – 2000 şi între 3.12 – 7.16 pentru intervalul decembrie 1990 – 
2000. Cele mai mari valori apar o singură dată în anul 1992. Cele mai 
scăzute şi mai frecvente valori oscilează între 3,12 – 3,97 şi apar după 
august 1996. 

• Pentru familia de 2 pensionari din Bucureşti (anexa nr. 11) ecartul rapor-
tului NS/CO este mai scăzut, pentru intervalele menţionate, decât pentru 
familia de salariaţi, respectiv, între 2,96 – 7,93 pentru lunile august şi 
2,81 – 6,46 pentru lunile decembrie. Cele mai scăzute şi mai frecvente 
valori oscilează intre 2.81 – 3,98 şi apar între anii 1994-2000. 

• Familiei de 2 salariaţi din Braşov (anexa nr. 12) îi corespunde un ecart al 
raportului NS/CO ceva mai generos decât celei din Bucureşti, astfel: în-
tre 4.17 – 15.72 pentru august şi intre 2,43 – 8.32 pentru decembrie. 
Cea mai mare valoare aparţine lunii august 1992. iar cea mai scăzută, 
lunii decembrie 2000. 

• Pentru familia de 2 pensionari din Braşov, raportul NS/CO are un ecart 
mai restrâns decât pentru familia de salariaţi din Braşov. Valoarea mini-
mă a acestui raport, aferentă lunii decembrie 2000 (de 2,11) este mai 
mică decât cea corespunzătoare familiei de pensionari din Bucureşti. În 
schimb valoarea maximă a raportului NS/CO (de 14,20 pentru luna au-
gust 1992) este mai ridicată decât maxima aferentă familiei de pensio-
nari din Bucureşti (de 7,93). 

• Din datele de care dispunem, rezultă că familia de 1 persoană (salariat) 
din. Braşov a beneficiat de un ecart al raportului NS/CO cuprins intre 
2,39 (luna august 2000) şi 6.52 (luna august 1994). cete mai frecvente şi 
mai scăzute valori, ale acestui raport, apar în intervalul decembrie 1998 
– decembrie 2000. 

                                                        
1
 In cheltuielile obligatorii suni incluse cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei, cheltuielile 
pentru alimentarea cu energie electrică şi cheltuielile pentru serviciul telefonic. 



 

 

Concluzii 

 

Din datele şi informaţiile prezentate în lucrarea de faţă rezultă că, în anii 
'90. populaţia din ţara noastră a făcut faţă cu mari dificultăţi condiţiilor econo-
mice impuse prin procesul de tranziţie. Viaţa unor categorii largi de populaţie s-
a desfăşurat sub stress-ul asigurării mijloacelor de trai şi a veniturilor băneşti 
absolut necesare pentru achitarea unor cheltuieli obligatorii pentru întreţinerea 
locuinţei, alimentarea cu energie electrică, plata serviciul telefonic, a transpor-
tului în comun, întreţinerea şi şcolarizarea copiilor, plata diverselor taxe şi im-
pozite cu regim obligatoriu etc. 

Ca urmare, criza care s-a manifestat în domeniul cererii şi ofertei de utili-
tăţi casnice a căpătat dimensiuni fără precedent pentru populaţia rezidentă la 
bloc. aflată în apropierea pragului sărăciei. Această criză a constituit doar o 
altă expresie a fenomenului larg de sărăcire a populaţiei, chiar dacă au existat 
şi numeroase cazuri când anumite familii cu posibilităţi economice mai mari s-
au sustras de la achitarea cheltuielilor de întreţinere, pe motivul că "nici alţii nu-
şi plătesc datoriile". Criza alimentării cu utilităţi casnice {apă caldă şi rece, gaze 
naturale etc.) a fost acutizată şi prin manifestarea a numeroase fenomene de 
fraudă, prin sustragerea fondurilor menite achitării cheltuielilor de întreţinere de 
către persoanele autorizate să gestioneze fondurile respective (administratori, 
casieri etc.). 

Pe de altă parte, trebuie menţionat şi faptul că. În perioada de tranziţie şi 
în special în ultimii ani '90, întreprinderile producătoare şi distribuitoare ale unor 
utilităţi casnice, din Bucureşti şi din ţară, au avut tendinţa de a transfera o parte 
substanţială a costului ineficientei lor economice, pe seama preturilor de livrare 
la consumator a utilităţilor respective, ceea ce a afectat profund standardul de 
viaţă al populaţiei rezidente la bloc şi nu numai. Direct, dar şi indirect, prin in-
termediul costurilor de producţie ale altor întreprinderi furnizoare de bunuri şi 
servicii. dependente energetic de furnizorii în cauză, întreaga economie a re-
simţit influenţele negative ale acestui fenomen. Acest fapt este demonstrat şi 
prin decalajele mari existente între preţurile impuse consumatorilor racordaţi la 
reţelele publice de alimentare cu utilităţi şi preţurile care rezultă din instalarea 
unor microcentrale proprii. 

În condiţiile, în care în anii '90, jumătate din populaţia României a oscilat 
în jurul pragului de sărăcie, iar costul cheltuielilor obligatorii pentru întreţinerea 
locuinţei şi pentru asigurarea unui mod de viaţă civilizat (exclusiv cheltuielile 
alimentare), cel puţin la limita inferioară a acestui concept, a depăşit (mai ales 
în ultimii ani '90) 50% din nivelul de subzistenţă, este de înţeles de ce nume-
roase familii (fără venituri, cu venituri foarte mici sau sporadice) au fost în im-
posibilitate de a-şi achita la termenele cuvenite cheltuielile obligatorii. 
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Aceste afirmaţii sunt confirmate pe deplin prin evoluţia raportului dintre 
nivelul de subzistenţă/cheltuielile obligatorii (NS/CO) aferent familiilor prezenta-
te în capitolul nr. 10, astfel: 

• Pentru familia de salariaţi formată din 2 persoane din Bucureşti perioa-
dele cele mai dificile au fost anul 1994 şi intervalul decembrie 1996 – 
decembrie 2000. 

• Pentru familia de salariaţi din Braşov perioada cea mai dificilă a început 
în decembrie 1998 şi a continuat până în decembrie 2000, când cheltu-
ielile obligatorii au atins cote fără precedent. Per ansamblu, însă familia 
din Braşov pare să fi suportat mai uşor tranziţia decât cea din Bucureşti. 

• Familia de pensionari din Bucureşti s-a descurcat mult mai greu decât 
cea din Braşov, cu excepţia lunii decembrie, deşi la momentul decem-
brie 2000 situaţia era deosebit de dificilă pentru ambele familii. 

• Per ansamblu, familiile de salariaţi şi pensionari din Braşov au fost mai 
puternic afectate de procesul inflaţionist la nivelul lunii decembrie 2000, 
decât cele din Bucureşti. 

• Anii cu cea mai dramatică scădere a nivelului de trai dintre toţi anii tranzi-
ţiei au fost, se pare, anul 1994 şi anul 2000. Anul 2000 a impus un regim 
de austeritate fără precedent, atât pentru pensionari, cât şi pentru salari-
aţi. 
În ultimii ani ai deceniului, consumul de energie electrică, apă, gaze na-

turale ş.a. al populaţiei României a înregistrat scăderi semnificative, ca urmare 
a creşterilor mari de preţuri la aceste bunuri şi servicii. Acest fapt este deosebit 
de vizibil la nivelul anului 1999 (subcapitolul 10.3). 

Aşadar, o pensie minimă, un salariu minim, o indemnizaţie de şomaj etc. 
nu pot fi oricât de mici. În condiţiile unei economii de piaţă cu orientare socială 
reală. Această concluzie este cu atât mai mult valabilă în ceea ce priveşte ve-
niturile populaţiei din sfera asistenţei şi protecţiei sociale. Faptul acesta capătă 
însă o relevanţă deosebită când avem în vedere veniturile care au la bază 
existenţa unui statut de angajare în muncă anterior sau curent – este de aştep-
tat ca acesta să-i permită beneficiarului minima demnitate de a-şi asigura un 
trai decent lui şi familiei sale şi de a-şi achita lunar, cheltuielile aferente întreţi-
nerii locuinţei. 

Aşadar, salariul minim, pensia minimă, indemnizaţia de şomaj şi alte ti-
puri de venituri minime ar trebui fundamentate avându-se în vedere nevoile de 
consum aferente cel puţin unui prag minim de subzistenţă, atâta vreme cât nu 
poate fi susţinut un nivel decent de viaţă. 

 
 



 

 

ANEXE 

Anexa nr. 1  
Oraşul Bucureşti 

Evoluţia cheltuielilor de întreţinere pentru un apartament cu 2 camere, 
confort 1, locuit de 2 persoane 

 
NOTA: 

x
 Indicii sintetici ai inflaţiei aferenţi lunilor august şi respectiv decembrie ale fiecărui 
an au fost calculaţi prin produsul indicilor lunari ai preţurilor de consum (inflaţiei) 
aferenţi fiecărei luni, începând cu luna noiembrie 1990 (când s-a legiferat liberali-
zarea preţurilor) şi până la luna de referinţă; 

xx 
Costurile comparabile ale întreţinerii 

locuinţei s-au calculat prin raportarea costului nominal al întreţinerii la momentul 
de referinţă, la indicele sintetic al inflaţiei, pentru luna respectivă. 

 
Anexa nr. 2 

Oraşul Braşov 
Evoluţia cheltuielilor de întreţinere pentru un apartament cu 2 camere, 

confort 1, locuit de 2 persoane
x 

 
NOTĂ: 

x
Indicii sintetici ai inflaţiei aferenţi lunilor august şi, respectiv, decembrie ale fiecărui 

an au fost calculaţi prin produsul indicilor lunari ai preţurilor de consum (inflaţiei) afe-
renţi fiecărei luni, începând cu luna noiembrie 1990 (când s-a legiferat liberalizarea 
preţurilor) şi până la luna de referinţă; 

xx
Costurile comparabile ale întreţinerii locuinţei 

s-au calculat prin raportarea costului nominal al întreţinerii la momentul de referinţă, 
la indicele sintetic al inflaţiei, pentru luna respectivă. 
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Anexa nr. 3 
Oraşul Braşov 

Evoluţia cheltuielilor reale de întreţinere pentru o garsonieră confort 1, 
locuită de 1 persoană 

 

NOTA: 
x
Indicii sintetici ai inflaţiei aferenţi lunilor august şi, respectiv, decembrie ale fiecărui 

an au fost calculaţi prin produsul indicilor lunari ai preţurilor de consum (inflaţiei) afe-
renţi fiecărei luni, începând cu luna noiembrie 1990 (când s-a legiferat liberalizarea 
preţurilor) şi până la luna de referinţă; 

xx
Costurile comparabile ale întreţinerii locuinţei 

s-au calculat prin raportarea costului nominal al întreţinerii la momentul de referinţă, 
la indicele sintetic al inflaţiei, pentru luna respectivă. 

 
 

Anexa nr. 4 
Oraşul Bucureşti 

Evoluţia cheltuielilor reale ale consumatorilor pentru plata alimentării cu 
energie electrică * pentru un apartament cu 2 camere,  

locuit de 2 persoane 

 

NOTĂ: 
x
 Indicii sintetici ai inflaţiei aferenţi lunilor august şi, respectiv, decembrie ale fiecărui 

an au fost calculaţi prin produsul' indicilor lunari ai preţurilor de consum (inflaţiei) afe-
renţi fiecărei luni, începând cu luna noiembrie 1990 (când s-a legiferat liberalizarea 
preţurilor) şi până la luna de referinţă. 

xx
 Costurile comparabile ale energiei electrice 

s-au calculat prin raportarea costului nominal al energiei electrice la momentul de re-
ferinţă, la indicele sintetic al inflaţiei, pentru luna respectivă. 
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Anexa nr. 5 
Oraşul Braşov 

Evoluţia cheltuielilor comparabile* pentru alimentarea cu energie  
electrică a unui apartament de 2 camere, locuit de 2 persoane 

 

NOTĂ: Metoda de calcul a indicatorilor este similară cu cea utilizată în anexa nr. 4. 

 
 

Anexa nr. 6 
Oraşul Braşov 

Evoluţia cheltuielilor comparabile* pentru alimentarea cu energie  
electrică a unei garsoniere locuită de o persoană 

 
NOTĂ: *Metoda de calcul a indicatorilor este similară cu cea utilizată în anexa nr. 4. 
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Anexa nr. 7 
Oraşul Bucureşti 

Evoluţia cheltuielilor comparabile* pentru plata serviciului telefonic,  
ale unei familii de 2 persoane

x
 

 
NOTA: * Metoda de calcul a indicatorilor este similară cu cea utilizată în anexa nr. 4. 

 
Anexa nr. 8 

Oraşul Braşov 
Evoluţia cheltuielilor comparabile* pentru serviciul telefonic  

al unei familii de 2 persoane 

 
NOTA: *Metoda de calcul a indicatorilor este similară cu cea utilizată în anexa nr. 4. 

 
Anexa nr. 9 

Oraşul Braşov 
Evoluţia cheltuielilor comparabile ale unei persoane*  

pentru plata serviciului telefonic 

 
NOTĂ: * Metoda de calcul al indicatorilor este similară cu cea utilizată în anexa nr. 4. 
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Anexa nr. 10 
Oraşul Bucureşti 

Evoluţia cheltuielilor obligatorii din bugetul unei familii de 2 salariaţi, în 
raport cu nivelul de subzistenţă calculat de ICCV  

pentru familia de 2 salariaţi 

 
NOTA: *Sunt incluse cheltuielile de întreţinere a locuinţei, cheltuielile pentru alimentarea cu 

energie electrică şi cheltuielile pentru serviciul telefonic. 

 
 

Anexa nr. 11 
Oraşul Bucureşti 

Evoluţia cheltuielilor obligatorii din bugetul unei familii de 2 pensionari în 
raport cu nivelul de subzistenţă calculat de ICCV  

pentru familia de 2 pensionari 

 
NOTA: *Sunt incluse cheltuielile de întreţinere a locuinţei, cheltuielile pentru alimentarea cu 

energie electrică şi cheltuielile pentru serviciul telefonic. 

 
 

Anexa nr. 12 
Oraşul Braşov 

Evoluţia cheltuielilor obligatorii din bugetul unei familii de 2 salariaţi  
în raport cu nivelul de subzistenţă calculat de ICCV  

pentru familia de 2 salariaţi 

 
NOTĂ: *Sunt incluse cheltuielile cu întreţinerea locuinţei, cheltuielile pentru alimentarea cu 

energie electrică şi cheltuielile pentru serviciul telefonic. 
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Anexa nr. 13 
Oraşul Braşov 

Evoluţia cheltuielilor obligatorii din bugetul unei familii de 2 pensionari în 
raport cu nivelul de subzistenţă calculat de ICCV pentru familia  

de 2 pensionari 

 
NOTĂ: *Sunt induse cheltuielile cu întreţinerea locuinţei, cheltuielile pentru alimentarea cu 

energie electrică şi cheltuielile pentru serviciul telefonic. 
 

 
Anexa nr. 14 

Oraşul Braşov 
Evoluţia cheltuielilor obligatorii din bugetul unei familii de 1 persoană 
(salariat) În raport cu nivelul de subzistenţă calculat de ICCV pentru 

familia de 1 persoană 

 
NOTA: *Sunt incluse cheltuielile cu întreţinerea locuinţei, cheltuielile pentru alimentarea cu 

energie electrică şi cheltuielile pentru serviciul telefonic. 
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Partea I 

TENDINŢE MAJORE IN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ SI PE PLAN MONDIAL 

 

Capitolul 1  
Locul şi rolul industriei prelucrătoare  

în economia Uniunii Europene 

 

Industria prelucrătoare produce aproape o cincime din produsul intern 
brut al Uniunii Europene. Ca tendinţă generală, această pondere a înregistrat o 
diminuare uşoară, reflectând acţiunea următorilor factori: creşterea productivi-
tăţii (care duce la scăderea nivelurilor preţurilor, în special în sectoarele de 
înaltă tehnologie, cum sunt informatica şi telecomunicaţiile) şi creşterea impor-
tanţei serviciilor (industria prelucrătoare devine sursa sectorului foarte dinamic 
al serviciilor industriale – multe dintre aceste activităţi fiind legate direct de ino-
vaţie, marketing, diferenţierea produsului şi restructurarea industriei prelucră-
toare). 

Ponderea valorii adăugate create în industria prelucrătoare în produsul 
intern brut este mai mare în Europa (20,6%) comparativ cu SUA (18,0%), dar 
mai mică decât în Japonia (24,7%) (cifrele sunt estimări OECD pentru anii 
1994 – SUA şi 1995 – UE şi Japonia). Ca dimensiune, SUA deţine cel mai ma-
re sector industrial, producând 41,5% din valoarea adăugată totală a industriei 
prelucrătoare pe ansamblul Triadei; Uniunea Europeană se plasează pe locul 
doi, cu o pondere de 32,8%, iar Japonia pe locul trei cu o contribuţie de 25,7%. 

Pe ansamblul industriei prelucrătoare a Triadei, între 1989 – 1997 s-a în-
registrat o creştere a cererii într-un ritm mediu anual de 3,1%. Cele mai dina-
mice sectoare sunt cele legate de tehnologiile informatice şi de telecomunicaţii, 
respectiv aparatura de radio, televiziune şi comunicaţii şi maşini de birou. O 
creştere rapidă au înregistrat şi industria cauciucului şi a maselor plastice, con-
strucţia de autovehicule, publicaţiile şi tipăriturile. În expresie absolută, o con-
tribuţie importantă la creşterea cererii de produse manufacturate, la nivelul 
Triadei, a avut-o şi industria de produse alimentare şi băuturi. Produsele indus-
triei de confecţii, pielărie şi instrumentele de precizie au înregistrat ritmuri mai 
joase de creştere a cererii, în timp ce cererea pentru produsele industriei textile 
şi metalele de bază, fie a stagnat, fie a scăzut. 
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Tendinţele pe termen lung înregistrate în evoluţia economiei europene 
evidenţiază principalele modificări structurale care au avut loc, în principal, în 
ţările avansate ale lumii, dar şi în alte ţări. În perioada 1970 – 1997, sectoarele 
industriei prelucrătoare şi-au diminuat ponderea în totalul valorii adăugate la 
nivelul Uniunii Europene cu peste 10 puncte procentuale, de la peste 30% din 
total, la peste 20% din total. Tendinţa de regres a ponderii menţionate caracte-
rizează şi celelalte sectoare mari de activitate (construcţiile, industria combus-
tibililor şi a energiei, agricultura), singura excepţie notabilă reprezentând-o 
sectorul de servicii, care a cunoscut o creştere accentuată de-a lungul ultimelor 
trei decenii (de peste 17 puncte procentuale), ajungând să deţină circa două 
treimi din total. 

Industria prelucrătoare continuă să se menţină pe locul doi ca importan-
ţă, în urma sectorului de servicii, dar la o distanţă mult mai mare. 

O tendinţă similară se observă şi în ceea ce priveşte repartiţia sectorială 
a ocupării forţei de muncă. În timp ce serviciile deţin aproape 68% din numărul 
total de persoane ocupate la nivelul Uniunii Europene, înregistrând o creştere 
de peste 21 puncte procentuale, industria prelucrătoare şi-a redus ponderea cu 
peste 10 puncte procentuale, deţinând în prezent mai puţin de 20% din total. 

Tendinţa de reorientare structurală a economiei dinspre industrie (şi în 
special, dinspre industria prelucrătoare) spre servicii (şi, în primul, rând spre 
serviciile de piaţă -- "market services") se înregistrează şi în SUA (într-un ritm 
mai rapid decât în Europa), ca şi în Japonia (unde ritmul este ceva mai lent), în 
Uniunea Europeană, sectorul de servicii reprezintă un obiectiv tot mai impor-
tant al politicii economice, pornindu-se de la premisa că acest sector pare să 
ofere "cheia" creşterii economice, atât sub aspectul creării de bogăţie, cât şi 
sub aspectul ocupării forţei de muncă. Creşterea spectaculoasă înregistrată de 
servicii în ultimele trei decenii, în cele trei mari centre de putere economică ale 
lumii, se datorează în mare măsură modificărilor de structură ale economiei, în 
condiţiile în care firmele din industria prelucrătoare, preocupate de îmbunătăţi-
rea performanţei lor economice şi de creşterea gradului de competitivitate, au 
renunţat progresiv la activităţile auxiliare activităţii de bază în favoarea furnizo-
rilor de servicii independenţi (ceea ce a avut ca rezultat expansiunea serviciilor 
de contabilitate, reclamă, întreţinere sau protecţie). La acestea s-au adăugat 
factori de creştere de natură endogenă, şi în primul rând, expansiunea cererii 
de servicii determinată de complexitatea crescândă a proceselor de fabricaţie 
şi comercializare şi de introducerea noilor tehnologii. 

În ceea ce priveşte structura sectorială a industriei prelucrătoare în Uni-
unea Europeană, conform datelor publicate de Eurostat, între cele mai mari 
zece sectoare de activitate se numără industria produselor alimentare şi a bău-
turilor, industria chimică, industria autovehiculelor şi industria de maşini şi 
echipamente, care se situează pe primele patru locuri din punct de vedere al 
volumului valoric al producţiei şi din punct de vedere al valorii adăugate şi pe 
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primele cinci locuri din punct de vedere al numărului de persoane ocupate, or-
dinea de mărime diferind în fiecare dintre cele trei situaţii. Ramurile menţionate 
concentrează circa 62% din volumul valoric al producţiei totale a primelor zece 
ramuri (care se cifrează la peste 2 500 de miliarde de ECU), circa 57% din vo-
lumul total al valorii adăugate (care însumează 782 de miliarde de ECU) şi 
53% din totalul forţei de muncă ocupate în cele zece ramuri (totalizând peste 
16 milioane de persoane). Celelalte şase ramuri sunt: produse fabricate din 
metal; metale de bază/textile; maşini electrice; publicaţii, tipărituri şi reprodu-
ceri; cauciuc şi mase plastice; alte produse minerale nemetalice. În tabelul ur-
mător prezentăm ierarhia principalelor zece sectoare din industria prelucră-
toare a Uniunii Europene, cu volumul şi locul deţinut din punct de vedere al 
volumului valoric al producţiei individuale, exprimat în miliarde ECU (A), al va-
lorii adăugate, exprimate în miliarde ECU (B) şi al numărului de persoane ocu-
pate, în mii persoane (C). 

 

Tabelul nr. 1  
Primele zece sectoare din industria prelucrătoare în UE  

Sectorul A B C 

Produse alimentare şi băuturi 495 1 112 3 2596 2 

Produse chimice 369 2 127 1 1699 5 

Autovehicule 334 3 91 4 1797 4 

Maşini şi echipamente 315 4 116 2 2631 1 

Produse din metal 195 5 76 5 2020 3 

Metale de bază (A, B) / Textile (C) 186 6 54 7 1011 10 

Maşini electrice 144 7 55 6 1232 6 

Publicaţii, tipărituri, reproduceri 136 8 53 8 1187 7 

Cauciuc şi mase plastice 132 9 49 10 1150 8 

Alte produse minerale nemetalice 122 10 49 9 1090 9 

Sursa: elaborat de autor după datele Eurostat, 1999. 

 

Datele din tabelul de mai sus permit identificarea sectoarelor intensive în 
utilizarea forţei de muncă. Numai trei sectoare utilizează peste două milioane 
de persoane, pe primul loc situându-se industria de maşini şi echipamente 
(2631 mii), urmată de industria de alimente şi băuturi (2596 mii) şi, la distanţă 
mai mare, de industria produselor din metal (2020 mii). Sectoarele situate pe 
locurile 4 -10 numără toate între 1 – 2 milioane de persoane ocupate. Industria 
textilă apare pentru prima dată în ierarhia primelor zece sectoare (pe locul 10), 
iar industria chimică coboară pe locul 5, după numărul de persoane ocupate, în 
timp ce ocupă locul 1 din punct de vedere al valorii adăugate, ceea ce suge-
rează că productivitatea muncii în această ramură este considerabil mai mare 
decât în multe alte sectoare ale industriei prelucrătoare din Europa. 
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Ritmul mediu anual înregistrat de producţia diverselor sectoare ale in-
dustriei prelucrătoare din Uniunea Europeană, în perioada 1985 – 1995 depar-
tajează următoarele cinci sectoare ca cele mai dinamice: cauciuc şi mase 
plastice (6.9); autovehicule (6,5); publicaţii, tipărituri şi reproduceri (6,5); produ-
se din metal (5,8); mobilă, produse manufacturate nespecificate (5,5), şi urmă-
toarele cinci sectoare ca cele mai puţin dinamice: cocs, ţiţei rafinat şi 
combustibil nuclear (0,5); textile (1,6); metale de bază (1,6); produse din piele 
(1,8); alte echipamente de transport (2,9). Se remarcă faptul că cele mai slabe 
creşteri s-au înregistrat în sectoarele tradiţionale ale industriei prelucrătoare, 
aflate în declin, precum şi în sectoare intensiv utilizatoare de forţă de muncă, 
care, fiind confruntate cu concurenţa făcută de ţările cu forţă de muncă ieftină, 
au recurs la relocalizarea unităţilor de producţie din Uniunea Europeană. Coc-
sul, ţiţeiul rafinat şi combustibilul nuclear reprezintă sectorul cu cea mai lentă 
creştere în ultimele două decenii, întrucât stocurile locale de cărbuni au fost 
epuizate, iar programele de raţionalizare şi privatizare au condus la creşterea 
importurilor (în special din Uniunea Europeană). În plus, în cazul minelor care 
au rămas în funcţiune s-a înregistrat o schimbare în modul de organizare a 
producţiei, punându-se un accent mai mare pe maşini şi echipamente decât pe 
utilizarea forţei de muncă. Alte sectoare care au înregistrat ritmuri de creştere 
joase sunt industria textilă, metalele de bază şi produsele de pielărie, produse 
la care importurile din ţările terţe cu forţă de muncă ieftină au asaltat multe pie-
ţe europene. 

În condiţiile globalizării crescânde a pieţelor produselor manufacturate,. 
performanţa la export a căpătat o importanţă sporită pentru producătorii euro-
peni. În general, Europa încearcă să se specializeze, la export, în produse cu 
valoare adăugată înaltă, în timp ce importurile se orientează în principal spre 
materiale, care au preţuri comparativ mai joase. În acelaşi timp, însă, pe pieţe-
le multor bunuri de consum se înregistrează un comerţ activ. 

Primele cinci industrii din Uniunea Europeană care înregistrau în 1998 
un excedent comercial substanţial (prezentat în paranteză, în milioane ECU) 
sunt industrii cu grad ridicat de maturitate şi anume: maşini şi echipamente 
(65.458), produse chimice (37.652), autovehicule (34.671), alte mijloace de 
transport (9.534), produse din metal (8.575). 

Cele mai mari deficite comerciale se înregistrau, în acelaşi an, în urmă-
toarele cinci sectoare (în milioane ECU, anul 1998): maşini de birou şi de cal-
cul (-30.901), confecţii şi blănuri (-22,034), metale de bază (-15.115), aparatură 
de radio, televiziune şi comunicaţii (-3.332), mobilă, alte produse manufactura-
te nespecificate (-3.081). Observăm structura mixtă a activităţilor menţionate: 
industrii de bază, ca industria confecţiilor şi metalele de bază; unele produse 
de înaltă tehnologie care au devenit bunuri de consum produse pe scară largă 
în ultimele două decenii, cum sunt calculatoarele şi maşinile de birou sau apa-
ratura radio-tv şi de comunicaţii. 



 

 

423 

În ceea ce priveşte orientarea către export a ramurilor, primele cinci in-
dustrii care înregistrează cote de export înalte erau, în 1998, (în paranteză 
prezentăm partea din producţia internă destinată pieţelor terţe, în procente): 
alte mijloace de transport (46,6), aparatură medicală de precizie şi optică şi 
ceasuri (37,3), maşini şi echipamente (32,2), produse de pielărie (31,6), apara-
tură de radio, televiziune şi comunicaţii (28,3). În general, aceste sectoare sunt 
apreciate ca activităţi relativ mici* sub aspectul producţiei (cu excepţia maşini-
lor şi echipamentelor). Sectoarele producătoare de alte mijloace de transport, 
aparatură medicală, de precizie şi optică, ceasuri pot fi considerate ca activităţi 
producătoare de valoare adăugată destul de mare. Pe de altă parte, o serie de 
produse nu sunt comercializate, în special în afara Uniunii Europene, dată fiind 
natura lor specifică, şi anume, produsele cu grad ridicat de perisabilitate, pro-
dusele cu un raport greutate-preţ defavorabil sau mărfuri foarte fragile. 

Sectoarele cu cea mai scăzută orientare spre export sunt publicaţiile (co-
tă de export de 4,3%), produsele alimentare şi băuturile (7,4%) şi produsele din 
lemn (8,2%), urmate de hârtie şi produse din hârtie (10,2%) şi produse din me-
tal (10,4%). 

În ceea ce priveşte dependenţa de import, sectoarele cu cel mai mare 
grad de acoperire a consumului prin import sunt: confecţiile şi blănurile (37%), 
alte mijloace de transport (36,9%), maşinile de birou şi de calcul (36,8%), apa-
ratura medicală, de precizie şi optică, ceasurile (36,3%), aparatură de radio, 
televiziune şi comunicaţii (35,1%) deci atât sectoare bazate pe tehnologie înal-
tă, cât şi sectoare intensive în utilizarea forţei de muncă. 

Sectoarele cu cea mai mică intensitate a importului sunt: publicaţiile, ti-
păriturile şi reproducerile (2,1%), alte produse minerale nemetalice (5,4%), 
produse alimentare şi băuturi (5,6%), produse din metal (6,7%) şi autovehicule 
(7,6%). Facem precizarea că datele publicate de Comisia Europeană cu privire 
!a evoluţia activităţilor industriale nu ţin seama de proprietarul întreprinderilor 
(de exemplu, o unitate de producţie implantată pe teritoriul unui stat membru 
de o firmă din afara Uniunii Europene este considerată ca aparţinând statului 
respectiv). Acest lucru este evident în căzui industriei de autovehicule, unde se 
înregistrează un volum ridicat de investiţii străine directe, concurenţii din afara 
Uniunii Europene implantând aici multe unităţi producătoare (din raţiunea de a 
se afla în interiorul Pieţei Unice, pentru a evita tarifele şi cotele de import). 



 

 

Capitolul 2 
Tendinţe generale în evoluţia, structura şi nivelul de 

performanţă ale industriei prelucrătoare  
a Uniunii Europene, comparativ cu SUA şi Japonia 

 

Potrivit studiilor elaborate de Comisia Europeană, în perioada 1989 – 
1996, urmând aceeaşi evoluţie ca economia în general, industria prelucrătoare 
a Uniunii Europene a înregistrat tendinţe similare celor înregistrate atât în SUA, 
cât şi în Japonia în ceea ce priveşte creşterea nominală a valorii adăugate, dar 
mai puţin favorabile în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă. În ultimii ani, 
în SUA s-a înregistrat o creştere mai înaltă, iar în Japonia producţia a scăzut. 

După mărimea ponderii deţinută de industria prelucrătoare în produsul 
intern brut, Uniunea Europeană se situează, cu o valoare â acesteia de circa 
21 %, între Japonia (circa 25%) şi SUA (18%). 

Analiza nivelului general de performanţă a industriei prelucrătoare a Uni-
unii Europene relevă două aspecte majore, şi anume: 

• Date fiind decalajele industriei prelucrătoare din această regiune în do-
meniul productivităţii muncii la nivel agregat, ritmurile modeste de creşte-
re şi scăderea rapidă a ocupării forţei de muncă, analiza sectorială arată 
că nu se înregistrează nici o supraspecializare în industriile cu producti-
vitate joasă, nici o lipsă de competenţă tehnologică şi îndemânare profe-
sională, în industriile prelucrătoare. 

• Comparativ cu SUA, diferenţele structurale apar, în principal, din cauza 
unei performanţe mai slabe în crearea unor poziţii de avans pe pieţele 
foarte dinamice, unde avantajul competitiv se bazează pe investiţii intan-
gibile în domeniul cercetării şi al marketingului. În condiţiile în care avan-
tajele primului plasat creează beneficii substanţiale în domeniul creşterii 
şi al ocupării forţei de muncă, SUA pare să dispună de o mai mare abil i-
tate de a obţine beneficii de pe urma ritmurilor de creştere deosebit de 
înalte din aceste sectoare. 

În ceea ce priveşte contextul global de competiţie, creşterea mai rapidă 
înregistrată în alte zone şi în primul rând, în ţările cu economie dinamică din 
Asia, a avut ca rezultat o diminuare a cotei totale de piaţă a Uniunii Europene, 
Japoniei şi SUA. Cu toate acestea, soldul lor comercial total este pozitiv şi tin-
de să crească. Aceasta înseamnă că integrarea globală a pieţelor mondiale şi 
competiţia crescândă cu ţările care plătesc salarii joase s-ar putea să fi redus 
oportunităţile de ocupare a forţei de muncă în industrii specifice, fără însă a 
contribui direct la scăderea generală a ocupării forţei de muncă în industria 
prelucrătoare a Uniunii Europene. 
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Balanţa de comerţ exterior înregistrează un sold favorabil şi nu reprezin-
tă în mod curent un factor de limitare a performanţei industriei europene. Uniu-
nea Europeană deţine pe pieţele mondiale ale produselor manufacturate cote 
de piaţă mai mari (42,6% în 1997) comparativ cu SUA şi Japonia (33,7% şi, 
respectiv, 23,6% în acelaşi an). Soldul comercial al Uniunii Europene înregis-
trat la produsele manufacturate este pozitiv şi cu tendinţă de creştere. 

Calitatea exporturilor europene creşte: excedentul comercial european 
este generat de un "premiu de calitate", în sensul că exporturile au valori mai 
mari decât importurile. Acest avantaj se înregistrează, în special, în cazul 
schimburilor comerciale cu alte ţări decât SUA şi Japonia, cum sunt de exem-
plu ţările din Europa Centrală şi de Est. În cazul schimburilor cu Japonia, dată 
fiind specializarea acestei ţâri în exportul de mărfuri livrate de sectoare indus-
triale care produc bunuri de valori unitare ridicate, valoarea unitară a importur i-
lor Uniunii Europene din Japonia este de două ori mai mare decât cea a 
exporturilor Uniunii Europene către Japonia. În cazul schimburilor bilaterale cu 
SUA, se constată că numărul sectoarelor industriale în care Europa are valori 
unitare mai mari sau mai joase este aproximativ egal cu cel din SUA, 

Uniunea Europeană înregistrează, în industria prelucrătoare, o producti-
vitate a muncii mult mai scăzută comparativ cu SUA şi Japonia. Ca tendinţă, 
aceasta tinde să crească mai lent decât în cazul SUA. iar şansele de depăşire 
a decalajelor faţă de aceasta din urmă sunt slabe, dată fiind mărimea decalaju-
lui iniţial, ca şi creşterea cererii în ultimii ani în SUA. În perioada analizată, 
aproape o treime din creşterea productivităţii înregistrată în Uniunea Europea-
nă s-a datorat modificărilor structurale în favoarea industriilor cu productivitate 
superioară. Această tendinţă a fost susţinută de scăderea simultană a ponderii 
populaţiei ocupate în industriile cu productivitate joasă (de exemplu, în indus-
tria confecţiilor), ca şi de ponderile în creştere ale industriilor cu productivitate 
înaltă (de exemplu fabricaţia de medicamente). Creşterea productivităţii în in-
dustria prelucrătoare continuă, totuşi, în cea mai mare parte, să fie afectată de 
factorii generali care acţionează în toate sectoarele, iar relativa ajungere din 
urmă a SUA nu ar fi fost posibilă fără modificări structurale. O creştere mare a 
valorii adăugate în SUA, aşa cum s-a înregistrat între 1997 şi 1998, este, în 
opinia analiştilor europeni, de natură să stopeze încercarea Europei de a prin-
de din urmă SUA din punct de vedere al mărimii productivităţii muncii. 

În ceea ce priveşte modelele de specializare sunt evidenţiate următoare-
le aspecte: 

• Competenţa tehnologică şi profesională 

Uniunea Europeană demonstrează o competenţă tehnologică şi profe-
sională considerabilă în industriile prelucrătoare bazate pe tehnologie ("main-
stream industries") şi în industriile intensive în activitate de cercetare, altele 
decât tehnologiile informatice. UE este cea mai competitivă în sectoarele de 
maşini şi echipamente, echipamente de transport şi produse chimice, care cre-
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ează împreună un excedent comercial mai mare decât excedentul global al 
UE. 

• Rămânerea în urmă pe pieţele cele mai dinamice 

Industria prelucrătoare europeană se comportă comparativ slab pe pieţe-
le cele mai dinamice, caracterizate fie prin revoluţiile tehnologice recente (este 
cazul, de exemplu, al industriilor intensive în utilizarea activităţii de cercetare 
legate de tehnologiile informatice şi de comunicaţii) fie prin modificări rapide în 
preferinţele consumatorilor. Comparativ cu SUA, ponderile joase în valoarea 
adăugată totală deţinute de industriile intensive în utilizarea activităţii de cerce-
tare şi a reclamei indică unele minusuri în strategiile inovaţionale şi de marke-
ting pe aceste pieţe extrem de dinamice. 

* Restructurarea la nivel european prin activitatea multinaţională a firmelor 

Industria prelucrătoare europeană se caracterizează prin creşterea apre-
ciabilă a investiţiilor multinaţionale intra-UE. Acest tip de investiţii asigură un 
impuls important pentru procesul de restructurare care are loc în industria pre-
lucrătoare a UE. În special pentru acele industrii care se bazează în mare mă-
sură pe active intangibile specifice ale firmei, cum sunt inovaţia şi marketingul. 

* Extinderea utilizării celor mai bune practici 

Pentru eliminarea marilor disparităţi înregistrate în cadrul UE în ceea ce 
priveşte, de exemplu, nivelul productivităţii, o importanţă deosebită capătă di-
seminarea celor mai bune practici evidenţiate în interiorul regiunii atât în activ i-
tatea de afaceri, cât şi în domeniul politicilor de producţie şi comercializare, al 
politicilor economice, în general. 

Modelele de specializare din Uniunea Europeană. Japonia şi SUA sunt 
în mare măsură asemănătoare la nivelurile sectoriale mai agregate, dar conţin 
diferenţe considerabile la niveluri mai dezagregate ale diverselor industrii. 
Această observaţie este în consens cu teoria comerţului, care afirmă că naţiu-
nile dezvoltate pot trece de la specializarea guvernată de factori exogeni la 
specializarea guvernată de strategii de firmă diferenţiate, care permit crearea 
de avantaje pentru primul plasat în ierarhia firmelor şi formarea conglomerate-
lor industriale. 

Analiza ponderilor deţinute de sectoarele industriei prelucrătoare în va-
loarea adăugată în Triadă (prezentate în tabelul de mai jos) relevă o distribuţie 
relativ uniformă a ponderilor în valoarea adăugată totală măsurată la nivel sec-
torial în cele trei mari centre de putere economică, cu o singură excepţie nota-
bilă. respectiv fabricaţia de aparatură de radio, televiziune şi comunicaţii, unde, 
în 1997, ponderea înregistrată în cazul UE (4%) se situa cu mult în urma nive-
lurilor înregistrate în SUA (9%) şi în Japonia (8%). 
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Tabelul nr. 2  
Ponderea sectoarelor industriei prelucrătoare în valoarea adăugată totală 

a ramurii, în ţările Triadei, în 1997 
- procente - 

Sectoarele UE-15 Japonia SUA Total 

Produse alimentare şi băuturi 10,7 10,9 10,2 10,5 

Produse din tutun 0,7 0,3 1,4 1,0 

Textile 2,8 2,4 2,0 2,3 

Confecţii si blănuri 1,5 1,1 1,6 1,5 

Pielărie, tăbăcărie 0,8 0,4 0,2 0,5 

Lemn, produse din lemn şi plută 1,6 1,7 1,7 1,7 

Hârtie şi produse din hârtie 3,1 2,9 3,8 3,4 

Publicaţii, tipărituri şi reproduceri 5,3 5,9 7,2 6,3 

Cocs, ţiţei rafinat şi combustibil nuclear 1,7 1,0 1,7 1,5 

Produse chimice şi farmaceutice 11,9 10,4 12,3 11,7 

Cauciuc şi mase plastice 4,4 4,8 4,0 4,3 

Alte produse minerale nemetalice 4,4 4,3 2,6 3,6 

Metale de bază 4,8 4,9 3,4 4,2 

Produse din metal 7,1 7,1 5,4 6,3 

Maşini şi echipamente 11,0 11,4 8,9 10,2 

Maşini de calcul şi de birou 1,6 2,5 2,7 2,3 

Maşini şi aparate electrice 5,3 4,7 3,4 4,3 

Aparatură radio, tv şi de comunicaţii 3,5 8,1 8,9 7,0 

Vehicule cu motor, remorci şi semiremorci 9,4 8,7 6,6 7,9 

Aparatură medicală, de precizie şi optică, ceasuri 2,6 2,0 4,6 3,4 

Alt echipament de transport 3,0 2,0 4,3 3,4 

Mobilă; produse manufacturate nespecificate 2,8 2,4 3,0 2,8 

Sursa: date Eurostat. 2000. 

 

Analiză la nivelul industriilor individuale indică însă un grad de diferenţie-
re în compoziţia producţiei şi mai pronunţat. Compararea raportului dintre va-
loarea adăugată dintr-un anumit sector şi cea a totalului industriei prelucrătoare 
dintr-o anumită ţară pentru UE, Japonia şi SUA indică specializarea relativă â 
acestora, demonstrând totodată diversitatea care se manifestă în mod uzual în 
interiorul sectoarelor. 

În industria electronică, Uniunea Europeană înregistrează cel mai înalt 
grad de specializare, în comparaţie cu Japonia şi SUA. Japonia se remarcă 
printr-o specializare clară pe bunurile electronice de consum (aparatură audio-
vizuală. ceasuri) şi componente electronice, iar SUA se detaşează în domeniul 
produselor de tehnologie avansată (aparatură medicală, instrumente de preci-
zie şi aparatură optică). 

În ceea ce priveşte vehiculele de transport, Uniunea Europeană este cea 
mai specializată în fabricaţia de autovehicule şi material rulant de cale ferată. 
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Comparativ cu totalul la nivelul Triadei, Japonia înregistrează cele mai ridicate 
ponderi în valoarea adăugată la fabricaţia de motociclete şi biciclete, ca şi la 
componentele auto, iar SUA înregistrează cea mai mare specializare în secto-
rul avioanelor şi al navelor spaţiale. 

În industria textilă şi a confecţiilor, Uniunea Europeana înregistrează cea 
mai mare specializare în fabricaţia de fibre textile şi prelucrarea pieilor şi blănu-
rilor, în timp ce Japonia se specializează în finisarea textilelor şi în produse tr i-
cotate şi croşetate, iar SUA pare să fie înalt specializată numai în articole 
textile. 

Analiza specializării în Uniunea Europeană la nivelul statelor membre 
evidenţiază o serie de trăsături importante. De exemplu, dacă se urmăresc 
primele cinci sectoare industriale care înregistrează cele mai mari ponderi în 
valoarea adăugată totală a UE, se observă unele avantaje specifice de ţară 
pronunţate, precum şi unele cazuri de localizări industriale de mare succes în 
interiorul UE. De exemplu, dotarea diferită cu resurse naturale poate fi recu-
noscută uşor ca fiind suportul ponderilor mari deţinute de activitatea de tăiere, 
rindeluire şi impregnare a lemnului şi de producţia de pastă de lemn şi hârtie în 
Suedia şi Finlanda, fabricaţia de produse din lemn şi plută în Portugalia sau 
prelucrarea peştelui în Danemarca. În plus, ponderile relativ înalte deţinute de 
îmbrăcăminte, valize, poşete şi încălţăminte, tăbăcărie şi articole din blană şi 
alte produse similare în Portugalia, Spania, Italia şi Grecia indică existenţa 
avantajelor comparative în ce priveşte costurile forţei de muncă. Pe de altă 
parte, condiţiile specifice ale cererii pot sta la baza specializării în fabricaţia de 
nave şi ambarcaţiuni în Danemarca şi în Marea Britanie. 

Pe lângă exemplele menţionate, modelele de specializare analizate pun 
în evidenţă existenţa unor poluri de cunoştinţe tehnologice şi competenţă pro-
fesională în marketing specifice localizării şi, corespunzător, a unui nucleu de 
forţe motrice, generate şi amplificate de interacţiunea dintre condiţiile istorice, 
realizările antreprenoriale şi avantajele de localizare. Între exemplele cele mai 
sugestive se numără ponderea înaltă deţinută de produsele alimentare, jocuri 
şi jucării în Danemarca; produsele agrochimice, prelucrarea produselor alimen-
tare, avioanele şi navele spaţiale în Marea Britanie; producţia de energie sau 
industriile tipice care produc produse de larg consum (cum sunt: articole de 
sport, detergenţi, produse de curăţenie şi parfumuri) în Franţa; tehnologii de 
comunicaţii în Suedia şi Finlanda; electronică pentru public în Olanda; diverse 
tipuri de maşini mecanice şi electrice în Germania, Un caz special îl reprezintă 
Irlanda, primele cinci industrii cu cele mai mari ponderi relative în valoarea 
adăugată ilustrând din plin "tinereţea" unor sectoare cum sunt: maşinile de b i-
rou şi înregistrările pe suport magnetic, a căror fabricaţie a fost demarată aici 
recent printr-un influx de investiţii străine directe. 

Pornind de la specializare şi modelele diferenţiate de producţie industria-
lă, analiştii europeni sugerează că, dacă s-ar pune întrebarea, «în ce măsură 
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contează faptul că Uniunea Europeană este specializată, în principal, în indus-
trii ca produsele minerale sau textilele şi confecţiile, în timp ce SUA este speci-
alizată în fabricaţia de avioane şi nave spaţiale sau aparatură medicală, iar 
Japonia într-o serie de sectoare ale industriei electronice», pentru a putea da 
un răspuns valabil este necesar să se facă apel la noţiunea de competitivitate. 
Această noţiune priveşte în esenţă performanţa firmelor individuale, iar la nive-
lul economiei agregate îi corespunde mai bine conceptul mai larg de perfor-
manţă competitivă. 

Teoria economică nu defineşte în mod uzual un cadru uniform ce ar sta-
bili care anume tip de structură este cel mai potrivit pentru a genera venituri 
înalte şi un grad de ocupare a forţei de muncă corespunzător care să fie sus-
tenabile. Totuşi, pentru a ajunge la unele concluzii în acest sens, au fost identi-
ficate trei criterii generale importante pentru o astfel de analiză. În esenţă, 
structurile industriale sunt considerate a avea un rol pozitiv pentru performanţa 
economiei în ansamblul ei cu atât mai mult cu cât: a) oferă suport pentru acu-
mularea de cunoştinţe şi creează externalităţi pozitive; b) corespund distribuţiei 
avantajului comparativ şi economiilor de scară dinamice; şi c) permit diferenţie-
rea produsului şi investiţii în active de firmă specifice, de tipul inovaţiei şi mar-
ketingului. 

Practica demonstrează că sectoarele care investesc mai mult în cerceta-
re, în acumularea de noi cunoştinţe, pot contribui mai mult decât sectoarele 
care investesc, în principal, în capital fizic la o tendinţă generală de creştere 
economică de durată. În consecinţă, analiza ponderii industriilor avansate din 
punct de vedere tehnic poate reprezenta un indicator important privind potenţi-
alul de creştere economică. 

În ceea ce priveşte avantajele comparative şi economiile de scară, teoria 
tradiţională a comerţului poate explica numai comerţul interindustrial între regi-
uni producătoare dotate diferit cu factori de producţie. O pondere însemnată a 
fluxurilor internaţionale de schimburi îşi are însă provenienţa în alte surse de-
cât avantajul comparativ, în special cele ce se desfăşoară între parteneri de 
comerţ asemănători. Aceste schimburi intraindustriale contribuie, de aseme-
nea, la modelarea structurilor industriale. Totodată, pe pieţele caracterizate 
prin diferenţierea produsului, fiecare ţară se limitează la fabricaţia şi exportul 
unui număr limitat de varietăţi ale produsului sau la anumite segmente de cal i-
tate, în cadrul cărora firmele sunt capabile să producă volume suficient de mari 
şi să valorifice avantajele economiilor de scară la intern şi la extern. Firmele 
dinamice pot beneficia de avantajul primului plasat în ierarhie pe perioada cât 
deţin poziţia de lider, care le distanţează de restul firmelor. Implicaţia cea mai 
directă pentru o analiză structurală ar putea consta în ineficienta politicilor de 
intervenţie, determinată de ignorarea distribuţiei actuale a avantajelor compa-
rative şi a specializării obţinute pe baza dinamicii economiilor de scară. 



 

 

 

430 

În strădania de a-şi optimiza comportamentul pe piaţă, firmele industriale 
iau în calcul interacţiunile strategice care au loc în cadrul pieţelor specifice. În 
acest context, se consideră că se atinge starea de echilibru atunci când cere-
rea egalează oferta, iar decizia unei firme se dovedeşte a fi optimă în funcţie 
de informaţiile existente cu privire la acţiunile întreprinse de alte firme. Studiile 
efectuate în aceste situaţii se axează, în principal, pe performanţa firmelor şi a 
pieţelor, urmărindu-se o serie întreagă de factori cum ar fi; alegerea variabilelor 
care urmează a fi urmărite şi strategiile disponibile, modul de acţiune, orizontul 
de timp pentru interacţiunea strategică, structura informaţională şi măsurile in-
stituţionale specifice. 

O importanţă deosebită în analiza modelelor de organizare industrială ar 
putea avea analiza gradului de diferenţiere a produsului. Pe pieţe omogene. 
competiţia duce la scăderea profiturilor şi a preţurilor la un nivel uniform, iar 
producţia se transferă la competitorul cu cele mai joase costuri unitare, în timp 
ce pieţele eterogene permit ca firmele să-şi creeze surplusul necesar pentru 
acoperirea costurilor fixe ale investiţiilor făcute în diverse domenii (cum ar fi, de 
exemplu, diferenţierea verticala a produsului, activitatea de marketing şi de-
sign, activitatea inovaţională). Firmele din ţările cu salarii mari pot continua să 
supravieţuiască prin îmbunătăţirea calităţii şi modernizarea produselor şi a pro-
ceselor tehnologice, putând astfel să ofere produse mai puţin sensibile la fluc-
tuaţiile de preţ şi care le asigură păstrarea unui nivel ridicat al veniturilor. Când 
sunt confruntate cu noi concurenţi, ele trebuie să-şi diferenţieze produsele şi să 
se deplaseze către segmentele fabricaţiei de produse cu preţuri mai mari sau 
către industriile mai puţin sensibile la nivelurile de preţ. 

Un rol important în determinarea structurii industriale în Uniunea Euro-
peană revine investiţiilor efectuate de societăţile transnaţionale, care se consti-
tuie într-o veritabilă forţă motrice în procesul de relocalizare a producţiei pe 
plan mondial. Acestea sunt motivate atât de valorificarea avantajelor compara-
tive specifice de localizare, cât şi de valorificarea activelor specifice de firmă. 
Firmele individuale îşi consolidează avantajele de competitivitate prin acumula-
rea de cunoştinţe tehnologice şi organizaţionale sau prin crearea de mărci de 
produs şi reputaţie pe piaţă. De cele mai multe ori, asemenea active sunt util i-
zate de firme mult mai eficient în cadrul propriei activităţi, decât prin comercia-
lizare (prin acorduri de licenţă sau franşiză, de exemplu). Pentru firmele de 
succes, constrângerile cu care acestea se pot confrunta la un anumit moment 
dat în dezvoltarea lor pe plan local pot deveni un factor suplimentar de stimula-
re a tendinţelor de expansiune pe pieţe externe. Activele specifice de firmă ge-
nerează economii de scară cu multiple unităţi de producţie, care tind să facă 
activitatea de investiţii mai profitabilă decât în cazul unei firme cu o singură uni-
tate de producţie. În aceste împrejurări este de aşteptat ca societăţile transna-
ţionale să contribuie la modelarea structurii industriale, prin relocalizarea 
producţiei şi, totodată, să genereze avantaje de productivitate suplimentare, pe 
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măsură ce firma se dezvoltă şi continuă să investească în aceste avantaje 
specifice de firmă. 

Relaţia dintre export şi investiţiile străine directe reprezintă un factor de-
terminant pentru măsurarea contribuţiei acestora din urmă la ocuparea forţei 
de muncă, evoluţia structurală şi creşterea economică: o relaţie de tipul substi-
tuţiei implică delocalizarea producţiei, în timp ce un raport de complementarita-
te are ca efect creşterea performanţei sectoarelor industriale, concomitent cu 
crearea de noi locuri de muncă atât în ţara de origine, cât şi în ţara-gazdă. 

Firmele investesc peste graniţă şi din motive strategice, angajându-se în 
activităţi de fuziuni şi achiziţii. Deşi în aceste situaţii nu sunt create capacităţi 
de producţie suplimentare, se poate înregistra un impact semnificativ asupra 
structurii pieţei şi asupra intensităţii competiţiei pe piaţă. 

Expansiunea activităţii peste graniţă a firmelor transnaţionale este deter-
minată şi de specializarea în cadrul organizării acestora: ele transferă tot mai 
mult diverse stadii ale producţiei peste graniţă pentru a beneficia de avantajele 
comparative ale ţărilor-gazdă. Această nouă diviziune a muncii în interiorul so-
cietăţilor transnaţionale duce la intensificarea competiţiei între diversele ampla-
samente pentru obţinerea celor mai atractive segmente ale lanţului de valoare 
adăugată pe parcursul procesului de fabricaţie. 

Teoria economică privind creşterea, comerţul, investiţiile internaţionale şi 
organizarea industrială evidenţiază importanţa distincţiei între diferitele surse 
de avantaj competitiv şi evoluţie structurală. Pe de o parte, configuraţia distri-
buţiei sectoriale a producţiei industriale este determinată de diferenţele istorice 
sau curente din punct de vedere al avantajelor "naturale" (factorii de natură 
exogenă). Pe de altă parte, avantajele pot fi "strategice", respectiv pot fi create 
endogen prin investiţii efectuate special în acest sens. Avantajele "strategice" 
necesită o atenţie specială, întrucât astfel de forme de investiţii cu scop precis 
sunt sensibile la politicile guvernamentale: acestea din urmă pot pune accentul 
pe obţinerea de costuri joase sau un factor scăzut al preţurilor sau, dimpotrivă, 
se pot concentra pe dezvoltarea capabilităţii de a produce produse din gama 
superioară a unui evantai diferenţiat de produse de înaltă calitate. În cazul în 
care ambele opţiuni sunt instrumentate simultan, opţiunea care beneficiază în 
cele din urmă de cel mai mare suport poate avea un rol decisiv în determinarea 
perspectivelor dinamicii unei economii. 

Analiza prezenţei industriilor europene pe pieţele mondiale evidenţiază o 
situaţie favorabilă a schimburilor externe: exporturile de produse manufacturate 
provenind din UE sunt mai mari decât cele ale SUA şi ale Japoniei, chiar dacă 
excludem comerţul intra-UE. Soldul balanţei comerciale este pozitiv şi manifes-
tă un trend ascendent. 

Europa deţine, în cadrul Triadei/cea mai mare pondere a exportului 
(42,6% în 1997), înregistrând o scădere uşoară după 1989, în timp ce ponde-
rea Japoniei s-a redus de la 27,4% la 23,6%, iar a SUA a crescut cu 5 puncte 
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procentuale, la 33.7%. În expresie absolută, UE şi-a majorat excedentul co-
mercial de la 12 miliarde de ECU în 1989 la 169 miliarde în 1997, în timp ce 
excedentul înregistrat de Japonia a scăzut sub nivelul celui al UE (ia 138 mili-
arde de ECU), iar SUA şi-a majorat deficitul la 171 miliarde de ECU. 

Europa înregistrează cele mai mari ponderi la export la produsele sec-
toarelor bazate pe tehnologii de nivel mediu. Primele cinci sectoare în ordinea 
mărimii ponderii deţinute pe piaţă sunt: alte echipamente de transport; maşini 
şi echipamente; produse din metal; produse minerale; produse chimice. Sec-
toarele de maşini şi echipamente, mijloace de transport şi produse din metal 
includ opt din cele zece industrii cu cele mai mari creşteri ale ponderii deţinute 
pe piaţă. Creşterile importante obţinute de navele aerospaţiale şi de echipa-
mentele de transmisie radio-tv, ca şi de generatoarele de aburi, arme şi muniţii 
indică unele tentative de pătrundere ale UE în industrii mai sofisticate din punct 
de vedere al nivelului tehnic. Maşinile şi echipamentele plus autovehiculele 
creează împreună un excedent comercial de 100 miliarde de ECU, iar industria 
chimică încă 32 miliarde de ECU. 

Valoarea unitară a exportului de, produse manufacturate al Uniunii Euro-
pene este cu 40% mai mare decât cea înregistrată la import, aproape jumătate 
din acest plus fiind generat de specializarea în industrii cu produse de valoare 
unitară ridicată şi aproximativ jumătate – de gama produselor cu cea mai ridi-
cată valoare unitară din cadrul industriilor respective. Acest avans pe care îl au 
exporturile faţă de importuri din punct de vedere al nivelului valorilor unitare "în 
interiorul industriei" se regăseşte la un număr de 18 sectoare din 22 şi 71 in-
dustrii producătoare dintr-un total de 95. (Pentru SUA şi Japonia nu sunt dis-
ponibile cifre privind valoarea unitară de export, în sensul acestei analize 
comparative, întrucât raportările cantitative făcute de unele industrii nu sunt 
compatibile cu datele publicate de UE). 

În comparaţie cu Uniunea Europeană, SUA deţine de departe cea mai 
mare pondere pe piaţă în domeniul produselor industriei tutunului, urmate de 
alte echipamente de transport (cum sunt navele aerospaţiale). De asemenea, 
deţine o poziţie de vârf la exportul de publicaţii, produse din hârtie şi instrumen-
te de precizie. Detalierea pe produse evidenţiază faptul că unele dintre princi-
palele sectoare industriale sunt bazate pe resursele de care dispune ţara 
(tutun, carne, cereale), în timp ce altele sunt bazate, în principal, pe tehnologie 
(nave aerospaţiale, aparatură medicală, instrumente de precizie). Cele mai 
mari majorări ale ponderii deţinute pe piaţă au fost înregistrate la autovehicule 
(unde se păstrează un deficit comercial absolut de 46 miliarde de ECU), pro-
duse din metal, cauciuc şi mase plastice; în toate aceste sectoare creşterile s-
au înregistrat în defavoarea Japoniei, dar nu a Europei. În nouă dintre cele ze-
ce sectoare în care SUA a obţinut ponderi mari pe piaţă, ponderea Japoniei s-a 
diminuat. Datele existente evidenţiază faptul că SUA nu încearcă să exploate-
ze avantajele comparative în aceeaşi măsură ca Europa şi Japonia prin comer-
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ţul cu produse: primele trei sectoare din punct de vedere al contribuţiei la ba-
lanţa comercială însumează numai 38 miliarde de ECU în cazul SUA, compa-
rativ cu 132 de miliarde în cazul Europei şi 122 de miliarde în al Japoniei. O 
explicaţie posibilă rezidă în accentul sporit pus de firmele americane pe investi-
ţiile în străinătate, ele preferând să exploateze avantajele specifice de firmă 
(inovaţie, marketing), în timp ce firmele europene şi cele japoneze preferă să 
exploateze avantajele competitive prin intermediul schimburilor. 

Continuând comparaţia, Japonia se concentrează pe avantajele compa-
rative. Exporturile japoneze se concentrează puternic în special pe produse 
bazate pe capabilitatea tehnică, în frunte cu autovehicule şi maşini şi echipa-
mente, urmate de echipamente de telecomunicaţii, aparatură de radio şi telev i-
ziune, maşini electrice, instrumente de precizie şi alte echipamente de 
transport. La nivel sectorial, nouă din zece sunt sectoare ale construcţiei de 
maşini, electronicii şi electrotehnicii, incluzând nave şi ambarcaţiuni, motocicle-
te şi autovehicule, acumulatori şi instrumente optice. Primele patru sectoare 
din punct de vedere al mărimii exporturilor acoperă 60% din totalul exporturilor 
japoneze, comparativ cu 48% în Europa şi 47% în SUA. La nivel de industrie, 
primele zece industrii exportatoare asigură 62% din exportul Japoniei, 51% din 
cel al SUA şi numai 42% din cel al UE. 

În ceea ce priveşte importurile, nu se înregistrează deosebiri semnificati-
ve ale nivelurilor de cvasiconcentrare în cele trei centre economice, ceea ce 
indică faptul că forţa motrice o reprezintă specializarea şi nu diferenţierea cere-
rii. 



 

 

Capitolul 3 
Principalii factori ai evoluţiei structurii industriei  

prelucrătoare a Uniunii Europene 

 

În contextul unui mediu internaţional de afaceri foarte dinamic şi, implicit, 
tot mai concurenţial, creşterea competitivităţii a devenit în prezent motorul evo-
luţiei întregii economii mondiale. 

Conform Comisiei Comunităţilor Europene, prin competitivitatea firmelor 
individuale se înţelege capacitatea acestora de a satisface în mod continuu 
cerinţele clienţilor lor în condiţii mai bune decât ale concurenţilor, oferindu-le 
mărfuri şi servicii la preţuri şi în condiţii de livrare mai atractive decât cele ofer i-
te de celelalte firme prezente pe piaţă. 

Din această perspectivă o relevanţă deosebită capătă opţiunile strategi-
ce ale firmelor în domeniul creării de avantaje competitive specifice. Se pune 
problema introducerii unei noi şi cuprinzătoare tipologii de industrii prelucrătoa-
re, bazate pe structurile lor tipice de combinaţii între factorii de producţie şi in-
vestiţiile strategice. 

Raţionalitatea economică pentru noua tipologie se bazează pe accentul 
care se pune în ultima vreme pe investiţiile ireversibile ("sunk costs") ca o cale 
de diferenţiere crescândă şi prin aceasta de deplasare dinspre competiţia ba-
zată doar pe costuri. Costurile ireversibile pot fi determinate de factori de natu-
ră exogenă care ţin de tehnologie (implică investiţii în capital fizic) sau de 
factori de natură endogenă, prin deciziile strategice ale firmelor de a investi în 
active intangibile cum sunt capabilitatea tehnologică, crearea de mărci de pro-
dus sau atragerea de clienţi. Scopul investiţiei ireversibile, de exemplu în re-
clamă sau cercetare, este de a ridica nivelul de percepţie a calităţii şi de a 
stimula disponibilitatea clientului de a plăti o anumită sumă de bani pentru a-şi 
procura un anumit produs, renunţând chiar la posibilitatea de substituire a 
acestuia. 

Noua tipologie, ce ar departaja sectoarele industriale în conformitate cu 
opţiunile strategice de ansamblu ale firmelor în preocuparea de a-şi crea avan-
taje competitive, clasifică industriile prelucrătoare după intensităţile tradiţionale 
ale factorilor muncă şi capital, precum şi după cheltuielile făcute pentru activita-
tea de cercetare şi reclamă. 

Prezentăm în continuare principalele trăsături calitative ale noilor catego-
rii de industrii, diferenţiate din punct de vedere al opţiunilor strategice ale firme-
lor vizând crearea de avantaje de firmă specifice. 

Un sfert dintre industriile prelucrătoare au fost etichetate ca industrii deo-
sebit de intensive în utilizarea forţei de muncă. Aceste industrii deţin o pondere 
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de 22,1% în forţa de muncă totală ocupată din UE, Japonia şi SUA , con-
trastând cu o pondere mult mai redusă, de 14,6%, în totalul valorii adăugate. 
Ele furnizează doar 10,2% din exportul total al industriei prelucrătoare, faţă de 
o pondere de 15,6% din totalul importurilor. Exemple tipice sunt industria textilă 
şi a confecţiilor, industria materialelor de construcţii, industria prelucrării lemnu-
lui şi industria prelucrării metalelor. 

Tehnologiile de fabricaţie utilizate în aceste sectoare sunt, de regulă, de 
complexitate redusă şi pot fi utilizate cu uşurinţă în amplasamente slab dotate 
cu personal calificat. Prin urmare, ţările cu niveluri joase ale salariilor pot bene-
ficia de avantaje comparative substanţiale, bazate pe costurile forţei de muncă. 
Cerinţele modeste din punct de vedere tehnologic şi organizaţional limitează 
oportunităţile care se oferă întreprinderilor individuale de a crea avantaje com-
petitive specifice. În regiunile economice caracterizate prin salarii mari, conse-
cinţa logică o reprezintă substituirea muncii. Devine astfel tipică creşterea 
gradului de mecanizare a muncii, aşa cum ilustrează industria textilă, industria 
prelucrării lemnului sau industria prelucrării metalelor. 

O a doua modalitate de restructurare, care se evidenţiază cu pregnanţă, 
de exemplu, în industria confecţiilor, este relocalizarea procesului de fabricaţie. 
Anumite părţi din fabricaţia produsului migrează către regiuni cu niveluri salar i-
ale joase, în timp ce în ţara de origine a firmei se poate păstra controlul corpo-
ratist şi activităţile considerate mai valoroase. 

În alte cazuri, cum este cel al furnizorilor de materiale de construcţii, 
aceştia îşi creează avantaje specifice legate de relaţiile locale între utilizator-
furnizor, beneficiind de costuri mari de transport, dată fiind greutatea fizică ma-
re a produselor respective în raport cu valoarea lor economică. 

O a doua grupă de industrii sunt industriile intensive în utilizarea de capi-
tal. Această categorie de industrii utilizează, în Uniunea Europeană, Japonia şi 
SUA, numai 9,9% din totalul forţei de muncă ocupate în industria prelucrătoare 
şi produc 13,4% din valoarea adăugată totală pe ansamblul industriei prelucră-
toare. Economiile de scară permit specializarea şi favorizează schimburile co-
merciale, astfel că acest grup de sectoare reprezintă circa 17% atât din 
exportul, cât şi din importul total. Exemple tipice pentru acest grup de sectoare 
sunt industria hârtiei şi a cartonului, rafinarea petrolului, produsele chimice de 
bază, produsele siderurgice. 

Industriile intensive în utilizarea de capital produc produsele intermediare 
de bază, care sunt furnizate altor industrii în aval. Produsele se caracterizează, 
în general, printr-un grad înalt de omogenitate şi au o natură asemănătoare cu 
cea a produselor din industriile bazate pe tehnologie. Depinzând de cererea 
din sectoarele prelucrătoare din aval, aceste industrii sunt expuse într-un grad 
ridicat la fluctuaţiile ciclului economic. Dată fiind scara mare a producţiei şi 
elementul substanţial al investiţiei ireversibile în capitalul fizic, fluctuaţiile preţu-
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rilor produselor şi ale profiturilor sunt accentuate în plus de lipsa de flexibilitate 
a capacităţilor de producţie. 

În absenţa oportunităţilor pentru diferenţierea produselor, opţiunile strate-
gice care se oferă firmelor individuale includ, în cele mai multe cazuri, urmă-
toarele: desfăşurarea unui proces continuu de re-engineering (un concept de 
reorganizare radicală a întreprinderii, pentru a se putea adapta noilor cerinţe 
ale mediului de afaceri şi de competitivitate internaţional) şi de diminuare a 
costurilor; integrarea avansată în activităţi de afaceri conexe; participarea la 
societăţi mixte, fuziuni şi preluări de firme, în scopul creării de economii de sca-
ră şi asigurarea unor poziţii strategice de actor principal pe piaţă. 

Industriile prelucrătoare bazate pe tehnologie ("mainstream") reprezintă 
o categorie reziduală de 25 de industrii, în care combinaţiile de input nu indică 
dependenţa pronunţată faţă de vreunul dintre factori. Acest grup de industrii 
reprezintă aproape un sfert din valoarea adăugată totală produsă în industriile 
prelucrătoare, ocuparea forţei de muncă şi export, şi numai 15,8% din import, 
pe ansamblul Triadei (Uniunea Europeană, Japonia şi SUA). Exemple tipice 
pentru acest grup de sectoare sunt industriile producătoare de articole din hâr-
tie, produse din material plastic, echipament electronic, motociclete şi maşini şi 
utilaje. 

Deşi în industriile tipice din această categorie producţia are un caracter 
mai complex decât în industriile intensive în munca, procesele de fabricaţie se 
bazează, de regulă, pe regimuri tehnologice tradiţionale, cel mai frecvent întâl-
nite în construcţia de maşini electromecanice. 

Un exemplu reprezentativ îl reprezintă sectorul fabricaţiei de maşini şi 
echipamente, care intră aproape în întregime în această categorie. Avantajele 
de firmă specifice se bazează, în principal, pe evoluţia comenzilor pentru satis-
facerea cerinţelor specifice ale clienţilor. Importanţa serviciilor complementare, 
cum sunt: planificarea, întreţinerea şi formarea profesională cunoaşte în aceste 
cazuri o tendinţă de creştere. Devine esenţială utilizarea unei forţe de muncă 
cu pregătire tehnică şi modernizarea pe bază de inovaţie a tehnologiei tradiţio-
nale, inclusiv cu aplicaţii care ţin de tehnica telecomunicaţiilor şi informaticii. O 
mare importanţă o are stabilirea şi dezvoltarea unor strânse legături cu indus-
triile din aval. Acestea, în asociere cu cererea de personal calificat, proximita-
tea geografică şi formarea de conglomerate, contribuie la crearea de avantaje 
de localizare specifice. 

Industriile intensive în utilizarea reclamei numără 23 de sectoare, care 
concentrează 22% din totalul forţei de muncă ocupate şi valoarea adăugată pe 
ansamblul Triadei, în contrast cu ponderile scăzute deţinute în comerţ; 10,0% 
din exportul total şi 14,1% din importul total. Ponderea scăzută deţinută de sec-
toarele din acest grup al industriilor prelucrătoare în schimburile de mărfuri in-
dică importanţa mare a producţiei locale, pe de o parte, şi existenţa investiţiilor 
multinaţionale, pe de altă parte. 
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Cel mai reprezentativ exemplu îl constituie sectorul alimentar, care apar-
ţine în întregime acestui grup, la care se adaugă industriile producătoare de 
detergenţi şi parfumuri, articole sportive, instrumente muzicale, jocuri şi jucării, 
asociate în proporţie ridicată cu activităţile de divertisment şi petrecerea timpu-
lui liber, toate adresându-se unor pieţe de consum foarte dinamice. Industriile 
respective au adesea un caracter dualist, cu produse de înaltă calitate pe de o 
parte, şi cu produse ieftine, non-marcă, pe de alta. 

Caracteristica multora dintre aceste industrii constă în schimbarea rapidă 
a preferinţelor de consum. Produsele noi şi schimbările de modă determină 
adesea modificări semnificative în preferinţele cumpărătorilor. În aceste cazuri, 
crearea de mărci reprezintă o modalitate strategică de diferenţiere a produselor 
şi de reducere, în consecinţă, a posibilităţii de substituire a produselor, contri-
buind la reducerea gradului de expunere a firmei ia competiţia bazată pe cost. 
În plus, se poate utiliza reclama, în scopul stabilizării preferinţelor consumator i-
lor. 

O strategie specială o poate constitui realizarea de linii integrate de pro-
dus sub mărci comune, care generează economii de scop între produse cone-
xe, provenind din repartiţia cheltuielilor de reclamă. Astfel, numele de mărci de 
succes asigură avantaje specifice pentru firme şi, în consecinţă, oferă suport 
pentru strategiile de creştere bazate pe diversificare, precum şi pentru activita-
tea multinaţională. 

Pe lângă aspectul diferenţierii, interdependenţa strategică între producă-
tori şi distribuitori reprezintă una dintre cele mai importante provocări în dome-
niul competitivităţii, care reclamă cu insistenţă implementarea unui 
management specializat în domeniul distribuţiei. În multe dintre aceste sectoa-
re are loc concentrarea crescândă a canalelor de distribuţie. O cale de reduce-
re a dependenţei producătorului de sectorul desfacerii o reprezintă crearea de 
mărci de fabricaţie şi susţinerea lor printr-o activitate continuă de reclamă. 
Această cale este, în primul rând, la îndemâna firmelor mari şi mai ales, a celor 
multinaţionale, care au posibilitatea să mobilizeze resursele financiare necesa-
re. La polul opus se situează firmele de talie mică şi medie, producătorii "ano-
nimi" şi chiar firme care comercializează cu succes mărci locale; pentru a face 
faţă noilor provocări ale mediului de afaceri internaţional, extrem de concuren-
ţial, inclusiv pentru a contrabalansa nivelurile înalte de concentrare ale reţelelor 

de distribuţie, aceste firme – care dispun în general de o capacitate de mane-

vră pe piaţă mult mai limitată – tind să încurajeze crearea de societăţi mixte, 
fuziunile şi preluările. 

Industriile intensive în utilizarea activităţii de cercetare reprezintă un grup 
format din 14 sectoare de activitate, cu o pondere cumulată de 25,3% din va-
loarea adăugată totală şi 18,6% din forţa de muncă ocupată pe ansamblul in-
dustriei prelucrătoare la nivelul Triadei. Produsele acestor industrii se 
comercializează mult mai bine decât produsele celorlalte sectoare, ca rezultat 
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al nivelului înalt atins de economiile de scară şi de specializarea producţiei. 
Ponderea acestor industrii în exportul şi importul total analizat se ridică la 
38,8% şi, respectiv, 37,0%. 

Această categorie de industrii cuprinde trei domenii tehnologice distincte: 
chimie şi biotehnologie; informatizare şi comunicaţii; echipamente de transport. 

În aceste sectoare, natura competiţiei tehnologice este extrem de com-
plexă, iar efortul de cercetare-dezvoltare reprezintă o categorie de investiţii de-
osebit de riscantă. Chiar atunci când activitatea de inovare se soldează cu 
rezultate pozitive din punct de vedere al realizărilor obţinute în plan tehnologic, 
avantajele economice sunt incerte, având în vedere faptul că ele depind ex-
trem de mult de rapiditatea şi de momentul introducerii lor pe piaţă. În ciuda 
riscurilor mari, posibilitatea de a deveni lider pe pieţe diferenţiate vertical stimu-
lează activitatea de investiţii în domeniul cercetării-dezvoltării prin perspectiva 
atrăgătoare a obţinerii unor profituri ridicate. La fel ca în cazul creării de mărci, 
activitatea de inovaţie soldată cu succes reprezintă o motivaţie puternică pen-
tru investiţiile multinaţionale. 

O evaluare cantitativă a diferenţelor aparente înregistrate între categorii-
le de industrii menţionate din punct de vedere al nivelului productivităţii muncii, 
salariilor, valorii unitare şi creşterii, realizată de Comisia Europeană, indică ur-
mătoarele tendinţe generale: 

• Firmele din industriile intensive în utilizarea forţei de muncă, creatoare 
de produse comercializabile, nu dispun de opţiuni alternative pentru cre-
area de avantaje competitive, fiind în consecinţă extrem de expuse la in-
fluenţele generate de concurenţa făcută de firmele străine care 
înregistrează costuri salariale joase. Aceste firme se confruntă cu per-
spective modeste de creştere a producţiei, chiar dacă ajung să practice 
cele mai scăzute niveluri salariate pe angajat. 

• Firmele care activează în industriile intensive în utilizarea de capital îşi 
pot permite să plătească salarii mari dat fiind nivelul înalt al productivită-
ţii. Aceste firme sunt însă extrem de expuse la influenţele determinate de 

stagnarea cererii şi, în consecinţă, la reduceri mari ale numărului de lo-
curi de muncă în toate cele trei mari centre de putere economică. 

• Firmele din industriile bazate pe tehnologie, caracterizate prin ritmuri de 
creştere medii, plătesc salarii mari lucrătorilor calificaţi, contribuind sen-
sibil la crearea de venit global. 

• Pe pieţele de consum foarte dinamice, care s-au creat pentru firmele din 
industriile intensive în utilizarea reclamei, principalele caracteristici ale 
impactului economic global din ultimii ani au fost ritmurile de creştere 
înalte asociate cu scăderi modeste de personal. 

• Industriile intensive în utilizarea activităţii de cercetare se prezintă ca f i-
ind cele mai atractive, prin nivelurile înalte ale productivităţii, salariilor şi 
ritmurilor de creştere. În plus, se consideră că aceste sectoare produc 
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cele mai favorabile efecte externe din punct de vedere al diseminării cu-
noştinţelor către alte industrii, precum şi din punct de vedere al cererii de 
servicii industriale sofisticate. 

Structura sectorială a industriei Uniunii Europene, privită din punct de 
vedere al ponderilor generale deţinute pe piaţa mondială, ca şi în producţia in-
ternă, indică următoarele trăsături de ansamblu: Uniunea Europeană este cel 
mai bine plasată în cazul industriilor bazate pe tehnologie, care se axează par-
ţial pe subsegmente intensive în utilizarea de personal calificat. În cazul indus-
triilor intensive în utilizarea forţei de muncă. Uniunea Europeană deţine ponderi 
peste medie în totalul valorii adăugate şi ponderi sub medie pe pieţele de ex-
port. Industriile intensive în utilizarea de capital şi reclamă deţin ponderi medii 
în totalul valorii adăugate. 

Analiza comparativă a factorilor care determină performanţa în domeniul 
competitivităţii în Triadă oferă următoarea imagine a punctelor forte şi a slăbi-
ciunilor care caracterizează structura sectorială a industriei Uniunii Europene. 
Comparativ cu Japonia şi SUA, producţia industrială a UE înregistrează cel mai 
înalt grad de specializare în mai multe industrii tradiţionale, care continuă să se 
bazeze, într-o proporţie însemnată, pe inputuri de muncă şi capital fizic. UE 
deţine o competenţă tehnologică şi o capacitate profesională considerabile în 
industriile prelucrătoare bazate pe tehnologie şi în industriile intensive în utiliza-
rea activităţii de cercetare, mai puţin industria de telecomunicaţii şi informatica. 
Cu toate acestea, nivelul de performanţă al UE este slab comparativ cu cel 
atins de SUA şi de Japonia pe pieţele cele mai dinamice, caracterizate fie prin 
revoluţii tehnologice (industria telecomunicaţiilor şi informatica), fie prin mobili-
tatea mare a preferinţelor de consum (industriile intensive în reclamă), Datele 
analizate arată că UE a ratat oportunităţile de a beneficia în mai mare măsură 
de caracterul foarte dinamic al acestor industrii, în special în comparaţie cu 
SUA. 

Din cele de mai sus rezultă că investiţiile în activitatea de cercetare şi în 
activitatea de marketing generează avantaje competitive. În opinia specialişti-
lor, valorificarea acestor avantaje de firmă specifice (generate de deţinerea de 
cunoştinţe de specialitate avansate sau stăpânirea unor elemente speciale de 
know-how în materie de organizare, de crearea de mărci de produs de succes, 
de reputaţia firmei) este considerată, în mod uzual, ca o motivaţie majoră pen-
tru dezvoltarea activităţii multinaţionale a firmelor. În plus, limitele pe care ie 
impune în calea creşterii piaţa internă (principala piaţă pentru activitatea unei 
firme) pot, de asemenea, să stimuleze firmele în tentativa de a-şi extinde activi-
tăţile peste graniţă. Decizia de a înfiinţa unităţi de producţie peste graniţă şi de 
a se multinaţionaliza este, de asemenea, influenţată şi de existenţa barierelor 
tarifare şi netarifare, ca şi de mărimea costurilor de transport pe care le implică 
exportul. Concomitent cu sporirea volumelor de schimburi comerciale, activita-
tea multinaţională apare a fi principala forţă motrice a procesului de globaliza-
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re, cu influenţe profunde atât în planul structurii, cât şi în planul performanţei 
economiei. 

Aşadar, prin decizia de a investi în străinătate se urmăreşte obţinerea de 
avantaje de proximitate (un acces uşor pe piaţă, furnizarea de servicii supli-
mentare, sisteme de distribuţie mai eficiente, costuri de transport avantajoase, 
depăşirea obstacolelor tarifare şi netarifare din calea schimburilor). În acelaşi 
timp însă existenţa economiilor de scară la nivelul firmei producătoare tinde să 
favorizeze exportul, în detrimentul activităţilor multinaţionale. 

Totuşi, dacă raportul dintre proximitate şi mărimea firmei reprezintă ade-
sea factorul care determină adoptarea deciziei de a opta pentru export sau 
pentru producţie în străinătate, acesta nu se constituie în singura explicaţie a 
interesului manifestat de firme pentru extinderea activităţii lor peste graniţă. 
Multe firme investesc în străinătate din raţiuni strategice. În speţă, fuziunile şi 
achiziţiile realizate din motive strategice formează, în prezent, o parte impor-
tantă a investiţiilor străine directe. 

Un alt aspect important al activităţii multinaţionale îl reprezintă special i-
zarea în cadrul organizării firmei. Tot mai frecvent, părţi din procesul de pro-
ducţie sunt transferate în diverse ţări în cadrul organizării firmelor 
multinaţionale, în funcţie de avantajele comparative ale ţării de domiciliu şi ale 
ţărilor-gazdă. De exemplu, pentru firmele localizate în ţări cu niveluri înalte ale 
salariilor, aceasta este o strategie importantă pentru păstrarea competitivităţii 
pe pieţele internaţionale. 

Costurile şi avantajele activităţii multinaţionale în context european de-
pind în mod hotărâtor de motivaţia care stă la baza acestei activităţi si de ca-
racteristicile sectorului industrial, precum şi de impactul acesteia asupra 
dezvoltării structurale. Pe de o parte, prin suplimentarea schimburilor comerci-
ale, investiţiile străine directe pot crea legături mai puternice între economiile 
naţionale. În cazul investiţiilor străine directe intra-UE, acestea pot accelera 
procesul de integrare europeană. Mai mult, în măsura în care investiţiile străi-
ne directe facilitează valorificarea avantajelor comparative, ele ar trebui să 
contribuie la creşterea gradului de specializare în cadrul Uniunii Europene, ce-
ea ce ar avea ca rezultat puternice efecte structurale în domeniul ocupării for-
ţei de muncă, productivităţii şi dinamicii sectoarelor industriale. Pe de altă 
parte, costurile ridicate, suprareglementarea şi o dinamică insuficientă în eco-
nomia europeană ar putea determina investitorii se înfiinţeze unităţi de produc-
ţie în amplasamente mai favorabile. utilizând investiţiile străine directe pentru 
substituirea exportului şi preferând să aprovizioneze piaţa europeană prin im-
porturi. 

Importanţa crescândă a întreprinderilor multinaţionale pe pieţele indiv i-
duale ar putea reprezenta uneori un motiv de îngrijorare în planul politicii de 
competiţie: activele deosebit de specifice care conferă întreprinderilor multina-

ţionale un avantaj inegalabil ar putea afecta competiţia atât în rândul beneficia-
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rilor, cât şi în cazul furnizorilor noi, care pot intra pe piaţă. Într-o asemenea si-
tuaţie, avantajele aşteptate de pe urma expansiunii pieţei europene ar putea fi 
limitate de ponderile crescânde deţinute pe piaţă de firmele dominante, care 
au capacitatea să exploateze forţa pieţei, atât la nivel agregat european, cât şi 
(acolo unde este posibil) pe pieţele naţionale. 

Dimensiunile activităţii multinaţionale, ale gradului de diversificare şi 
concentrare în Uniunea Europeană pot fi apreciate pe baza datelor privind ac-
tivitatea principalelor firme din industria prelucrătoare din cadrul regiunii, în 
speţă a primilor cinci mari producători din aproape 100 de sectoare dezagrega-
te la nivelul de trei cifre din nomenclatorul de produse. Au fost estimate ponde-
rile deţinute pe piaţă, în cadrul Uniunii Europene, de toate aceste firme, ca şi 
ponderile lor în totalul producţiei industriale şi în fiecare dintre statele membre, 
datele respective reprezentând o sursă preţioasă de informaţii privind structura 
pieţelor individuale şi cotele de piaţă, gradul de transnaţionalitate şi de diversi-
ficare a firmelor individuale. Eşantionul de firme selecţionat astfel include circa 
300 de firme şi un număr de 96 de industrii, iar datele disponibile se referă la 
anii 1987 şi 1993. În anii respectivi, firmele selectate au reprezentat circa o tre-
ime din cifra de afaceri totală realizată pe ansamblul industriei prelucrătoare în 
Uniunea Europeană. 

Analiza comparativă indică, pentru principalele state membre, o tendinţă 
de creştere a gradului de transnaţionalitate în interiorul Uniunii Europene. Între 
sectoarele care au înregistrat cele mai mari creşteri se numără industriile cele 
mai sensibile la existenţa pieţei unice europene, ceea ce confirmă că înfiinţa-
rea pieţei unice europene a avut ca rezultat nu numai o creştere a volumelor 
schimburilor comerciale intra-UE, ci şi o stimulare a interesului firmelor pentru 
crearea de societăţi de producţie în alte state membre ale UE. Principalul motiv 
care stă la baza creşterii activităţilor multinaţionale în interiorul Uniunii Europe-
ne rezidă în strategia corporatistă. Firmele cu baza în ţările membre ale Uniunii 
Europene îşi extind producţia în celelalte state membre din raţiuni strategice, 
cum ar fi, de exemplu, pentru a contracara intrarea potenţială a unor noi firme 
exportatoare. Întreprinderile multinaţionale cu baza în afara Uniunii Europene 
au investit expres pentru a ocoli barierele comerciale şi/sau pentru a participa 
la continuarea procesului de integrare a vastei pieţe europene. În acest caz, 
este foarte probabil să aibă toc o substituire de comerţ, prin crearea de noi lo-
curi de muncă în Uniunea Europeană. 

Analiza comparativă a structurii şi tendinţelor fluxurilor de investiţii străi-
ne directe (de intrare şi de ieşire) ale principalelor cinci state membre ale UE în 
raport cu cele ale SUA şi ale Japoniei permite identificarea acelor sectoare în 
care Europa are forţă competitivă şi testează determinanţii comuni ai comerţu-
lui şi investiţiilor pentru a stabili dacă acestea sunt, în primul rând, complemen-
tare sau substituenţi. 
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Capacitatea de a atrage investiţii străine directe ajută Uniunea Europea-
nă să creeze noi locuri de muncă şi să beneficieze de transferul de cunoştinţe 
şi tehnologie şi, astfel, stimulează procesul de dezvoltare structurală a industr i-
ei europene. Pe de altă parte, ieşirile de investiţii ale firmelor europene pot 
contribui la îmbunătăţirea poziţiilor competitive ale acestora şi favorizează lăr-
girea accesului la pieţele de desfacere, inclusiv intrarea pe noi pieţe. În măsura 
în care ieşirile de investiţii se bazează pe o strategie de minimizare a costului, 
prin relocalizarea producţiei în ţări cu costuri joase, aceasta ar putea să indice, 
în acelaşi timp, o lipsă de atractivitate a Europei ca amplasament pentru pro-
ducţie. 

Investiţiile străine directe pot lua o varietate de forme, incluzând investiţii 
noi (greenfield), ca şi fuziuni şi achiziţii ale firmelor existente. 

Din punct de vedere conceptual, este deosebit de importantă distincţia 
între investiţiile orizontale şi investiţiile verticale (trebuie să menţionăm însă că 
datele nu furnizează informaţii în această privinţă). Se presupune că investiţiile 
orizontale sunt determinate de considerente care ţin de proximitate şi/sau de 
dimensiunea firmei producătoare, dar şi de costuri. Investiţiile verticale au ca 
scop fie să asigure aprovizionarea cu materiale şi produse intermediare, fie 
sunt orientate spre piaţă pentru a furniza pe plan local servicii suplimentare. 
Investiţiile verticale nu duc la o delocalizare de producţie, dar pot fi privite ca 6 
măsură necesară de sporire a performanţei exportului. În schimb, investiţiile 
străine directe orizontale pot duce la relocalizarea producţiei, şi prin aceasta, 
pot reduce oportunităţile pentru ocuparea forţei de muncă, depinzând de nive-
lul barierelor comerciale (şi în linii mai generale, de costul lipsei de proximitate 
faţă de pieţe), existenţa economiilor de scară în producţie şi importanţa active-
lor bazate pe cunoştinţe specifice de firmă. 

Evidenţele statistice privind evoluţia investiţiilor străine directe indică 
unele tendinţe clare ale dezvoltării investiţiilor străine directe comparativ cu 
schimburile. comerciale. Analiza are la bază datele pentru cele mai mari cinci 
ţări din Uniunea Europeană (care deţin o majoritate covârşitoare a corporaţiilor 
multinaţionale situate în fruntea ierarhiei în cadrul industriei prelucrătoare din 
UE), Japonia şi SUA. Tendinţele menţionate includ următoarele: 

1. În UE5 (Franţa, Olanda, Germania, Italia, Marea Britanie) investiţiile 
străine directe sunt efectuate, în principal, în interiorul UE. Din totalul 
ieşirilor de investiţii străine directe ale UE5, fluxurile orientate către ţă-
rile membre ale Uniunii Europene reprezintă peste 55% (acest nivel 
este chiar mai ridicat dacă facem abstracţie de Marea Britanie, ţară 
care investeşte masiv în SUA). Fluxurile de intrare ale UE5 manifestă 
o tendinţă similară, aproape 50% provenind din UE15 (din nou face 
excepţie Marea Britanie, care este strâns legată de SUA). 

2. Datele privind relaţia dintre fluxurile de investiţii străine directe de ieş i-
re şi produsul intern brut ilustrează faptul că firmele americane au în-
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ceput procesul de multinaţionalizare anterior firmelor din UE şi Japo-
nia; în acestea din urmă , procesul de multinaţionalizare a firmelor s-a 
accelerat începând cu mijlocul anilor '80, în timp ce în SUA s-a înre-
gistrat o dinamică mai slabă şi un regres în acest domeniu. În urma 
recesiunii din 1993, care a afectat sensibil Japonia, şi mai puţin UE, în 
timp ce SUA a înregistrat o tendinţă fermă de creştere, SUA şi UE au 
ajuns să deţină poziţii comparabile. 

3. Pe ansamblul industriei prelucrătoare, volumul de investiţii străine di-
recte (măsurat prin totalul intrărilor şi ieşirilor de investiţii străine direc-
te raportate la producţie) şi, în special, volumul comerţului (măsurat 
prin exporturi şi importuri raportate la producţie) înregistrează niveluri 
considerabil mai înalte în UE5 comparativ cu Japonia şi SUA. Con-
form datelor Comisiei Europene, volumul de investiţii străine directe 

înregistra în a doua jumătate a deceniului trecut niveluri de 19,0% în 
UE5, comparativ cu 13,1% în SUA şi numai 5,1% în Japonia, iar vo-
lumul schimburilor comerciale (inclusiv schimburile intra-UE) înregistra 
niveluri de 73,3% în UE5, 32,4% în SUA şi 20,1% în Japonia. Aceste 
tendinţe reflectă, în bună parte, avantaje de proximitate între ţările eu-
ropene şi, într-o măsură mai mică, diferenţele de mărime între ţări. În 
plus, ele subliniază rolul important al investiţiilor străine directe în pro-
cesul integrării europene. Datele ilustrează că procesul de integrare 
europeană este însoţit de o creştere a investiţiilor străine directe intra-
UE, fenomen care nu a atras o creştere semnificativă a barierelor tari-
fare din partea outsiderilor, după vârful din 1992. 

4. Volumul schimburilor comerciale raportate la producţie a înregistrat 
creşteri pronunţate în UE5 (8,0% în 1989-1995) şi în SUA (7,5%) şi 
mai slabe în Japonia (1,3%), iar volumul investiţiilor străine directe ra-
portat la producţie a crescut cu 2,4% în Japonia, 2,4% în UE5 şi 2,3% 
în SUA (în toate regiunile, creşterea investiţiilor străine directe a pro-
venit, în principal, din creşterea fluxurilor de ieşire). 

Pentru UE5 şi SUA s-a observat o creştere simultană a soldului balanţei 
investiţiilor străine directe (stocul de ieşire raportat la stocul de intrare) şi a sol-
dului balanţei de comerţ exterior (export raportat la import), ceea ce sugerează 
o relaţie de complementaritate între comerţ şi investiţiile străine directe. 

Există mai multe motive care favorizează acest raport de com-
plementaritate. Cel mai puternic îl reprezintă ponderea mare a investiţiilor verti-
cale, accesul la piaţă ca o motivaţie pentru efectuarea de investiţii străine 
directe şi valorificarea activelor bazate pe cunoştinţe de specialitate specifice 
firmei. 

În cazul Japoniei, intrările de investiţii au mărimi neglijabile (reflectând 
politicile restrictive aplicate în trecut şi obstacolele interne pentru intrarea in-
vestiţiilor străine directe), ponderea pe departe predominantă revenind ieşirilor 
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de investiţii străine directe. Soldul balanţei de investiţii străine directe nu pare 
să indice, în acest caz, complementaritate. 

Analiza pe sectoarele mari ale industriei prelucrătoare evidenţiază o 
structură complexă a schimburilor comerciale şi investiţiilor străine directe, ilus-
trată prin tabelul nr. 3, elaborat de Comisia Europeană pentru ţările Triadei (da-
tele sunt pentru anul 1994, anul ilustrat cel mai complet cu date statistice). 

 

Tabelul nr. 3 

Nivelul ratelor de acoperire şi al volumelor raportate la producţie pentru 
investiţiile străine directe şi schimburile comerciale, pe principalele sec-

toare ale industriei prelucrătoare, în ţările Triadei 
– în procente – 

Ţara şi sectorul Rata de acoperire Ponderea volumului în pro-

ducţie 

 ISD Comerţ ISD Intrări 

ISD 

Ieşiri 

ISD 

Comerţ 

UE5 (Franţa, Olanda, Germania, Italia, Marea Britanie) 

Produse alimentare 169.1 99,0 20,2 7,5 12,7 42,1 

Produse textile, lemn 127,1 63,5 71,3 31,4 39,9 92,7 

Produse din metal, maşini 141,6 138,2 10,9 4,5 6,4 73.9 

Petrol, chimie, cauciuc, plastice 185.7 129,3 45,9 16,1 29,8 81.9 

Echipamente informatică şi comu-

nicaţii 

108,8 81,5 58,3 27,9 30,4 165,8 

Vehicule, echipamente de transport 131,2 109,3 11,6 5.0 6,6 78,7 

Total industrie prelucrătoare 157,8 108,6 18.2 7,1 11,2 69,9 

SUA 

Produse alimentare 138,5 131,8 11.5 4,8 6,7 9,5 

Produse textile, lemn 85,6 52,9 20,1 10,9 9,3 18,0 

Produse din metal, maşini 152,2 95,1 11,3 4,5 6,8 30,6 

Petrol, chimie, cauciuc, plastice 108,6 127,3 30,7 14,7 16,0 22,9 

Echipamente informatică şi comu-

nicaţii 

98,5 72,0 18,4 9,3 9,1 87,6 

Vehicule, echipamente de transport 560,5 76,1 7,2 1,1 6,1 43,0 

Total industrie prelucrătoare 117,3 79,1 12,1 5,6 6,5 30,8 

JAPONIA 

Produse alimentare 1.311,0 5,0 2,5 0,2 2,4 11,0 

Produse din metal, maşini 261,1 295,9 5,9 1,6 4,3 17,4 

Total industrie prelucrătoare 685,4 194,8 5,1 0,6 4,4 20,1 

1)  rata de acoperire: raportul dintre stocul de. investiţii străine directe şi stocul intrărilor de 

investiţii străine directe, respectiv Intre export şi import. 

2)   volume: stocul intrărilor şi ieşirilor de investiţii străine directe raportat la producţie, res-

pectiv export plus import, raportat la producţie. Sursa: EUROSTAT, OECD, calculaţii 

WIFO. 
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Cifrele arată că în UE5 şi în SUA ponderile intrărilor şi ieşirilor de investi-
ţii străine directe în producţie tind să fie asemănătoare, sugerând că investiţiile 
străine directe sunt efectuate, în principal, intrasectorial şi între ţări similar do-
tate. 

De asemenea, ele indică o corelaţie pozitivă între schimburile comerciale 
şi investiţiile străine directe, atât între volume, cât şi între solduri. În UE5, ieşir i-
le de investiţii sunt mai mari decât intrările de investiţii în toate cele şase sec-
toare ale industriei prelucrătoare, cele mai mari solduri înregistrându-se în 
cazul sectoarelor de petrol-chimie, produse alimentare, metale şi maşini. În ca-
zul SUA, cel mai ridicat sold al balanţei investiţiilor străine directe se înregis-
trează în sectorul fabricaţiei de vehicule şi alte mijloace de transport, metale, 
maşini şi echipamente, produse alimentare. 

Exprimat ca pondere în producţie, volumul de investiţii în UE5 înregis-
trează cel mai ridicat nivel în industria textilă şi prelucrarea lemnului, birotică, 
petrol, chimie. În SUA cele mai mari volume de investiţii străine directe se înre-
gistrează în petrol-chimie, textile, prelucrarea lemnului şi birotică. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre investiţiile străine directe şi comerţ, 
principalele rezultate ale estimărilor făcute de specialişti indică un grad semni-
ficativ de complementaritate în activităţile din exterior în ceea ce priveşte inten-
sitatea activităţii de cercetare-dezvoltare, deschiderea, intensitatea medie a 
capitalului şi mărimea medie a firmei. Există totuşi şi unele indicii privind o rela-
ţie de substituire în domeniul costurilor salariale unitare. Activităţile din ţară in-
dică o relaţie de substituire în ceea ce priveşte mărimea medie a firmei şi o 
relaţie nesemnificativă în privinţa costului salarial unitar. 

Analiza datelor statistice privind investiţiile străine directe evidenţiază 
importanţa activelor bazate pe cunoaştere ca un factor comun determinant atât 
pentru investiţiile efectuate în exterior, cât şi pentru export. Mai mult, investiţiile 
străine directe par să fie motivate, în principal, de accesul la pieţe, şi în mai 
mică măsură, de considerente de costuri. Pe ansamblu, investiţiile străine şi 
comerţul par să fie complementare. 

Evoluţia structurii pe industrii şi firme confirmă amploarea creşterii gradu-
lui de transnaţionalitate intra-UE, ceea ce sugerează că aceasta reprezintă în 
prezent o caracteristică intrinsecă a structurii corporatiste a majorităţii firmelor 
mari. Fenomenul de transnaţionalizare este stimulat de raţiuni de strategie a 
firmelor, iar ca efect se constată că pe o serie de pieţe a crescut sensibil gradul 
de concentrare. 

 
  
 
 



 

 

Partea a II-a 

TENDINŢE MAJORE IN PRINCIPALELE SECTOARE 
ALE CONSTRUCŢIEI DE MAŞINI ÎN UNIUNEA 

EUROPEANĂ SI PE PLAN MONDIAL. DIRECŢII Şl 
ORIENTĂRI PENTRU PROCESUL DE AJUSTARE 

SECTORIALĂ, ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN 
UNIUNEA EUROPEANĂ 

Capitolul 1 
Tendinţe majore în industria constructoare de maşini în 

Uniunea Europeană 

1.1. Construcţii metalice şi produse din metal 

Sectorul fabricaţiei de produse din metal include construcţii metalice, re-
zervoare, cisterne şi containere metalice, generatoare de aburi, produse meta-
lice obţinute prin deformare plastică şi metalurgia pulberilor, unelte şi articole 
de fierărie, alte produse prelucrate din metal (diviziunea 28 CAEN). 

Acest sector deţine o pondere de aproape 6% din valoarea producţiei to-
tale a industriei prelucrătoare a UE, cu un nivel de producţie de circa 214 mil i-
arde de "ECU (1998), şi ocupă 2,1 milioane de persoane. Principala ţară 
producătoare este Germania, care asigură aproape 30% din valoarea totală a 
producţiei ramurii la nivelul UE. În cadrul UE, Luxemburg înregistrează un grad 
de specializare a producţiei de 200%, iar Austria de 150%. 

Produsele din metal sunt în cea mai mare parte bunuri de investiţii şi 
produse intermediare utilizate de o serie întreagă de industrii din aval (în prin-
cipal, industria autovehiculelor şi a echipamentelor mecanice şi în mai mică 
măsură industriile energetică, chimică, siderurgică şi metalurgică, fabricaţia de 
aparatură electrocasnică, electronică, mijloace de transport). Evoluţia cererii 
pentru produsele fabricate de acest sector de activitate urmează, în mare mă-
sură, fazele ciclului economic general; totuşi fabricaţia de produse din metal 
destinate industriei grele este influenţată de fluctuaţiile pronunţate ale investiţi i-
lor din industriile din aval. Sectorul este confruntat cu concurenţa crescândă a 
altor materiale (materiale plastice, materiale compozite), care determină scăde-
rea preţurilor la producător, în special pe piaţa produselor standard. 

În acest sector activează în principal întreprinderi mici şi mijlocit, care s-
au adaptat la competiţia crescândă de pe piaţă, prin raţionalizarea procesului 
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de producţie, cooperare şi fuziuni sau specializare pe segmente de piaţă cu 
volum mic. Activităţile de cooperare şi fuziune cu alte firme au asigurat capital 
pentru efectuarea de investiţii în capacităţi de producţie eficiente destinate pie-
ţelor de volum mai mare, dar şi capital pentru cerceta re-dezvolta re, activitate 
esenţială pentru păstrarea competitivităţii pe termen lung. Specializarea pe ni-
şe de pieţe include oferirea de soluţii la cererile specifice ale clienţilor şi acor-
darea de servicii post-vânzare. 

La nivel mondial, industria construcţiilor metalice şi a produselor din me-
tal se caracterizează prin existenţa unui surplus de capacităţi de producţie şi 
prin creşterea concurenţei, provenind, în special, din partea ţărilor din Extremul 
Orient şi din ţările est-europene. Firmele producătoare din UE au delocalizat o 
parte din capacităţile de producţie pentru produse de volum mare, 
transferându-le în ţările cu salarii joase. Ele şi-au păstrat competitivitatea, deţi-
nând avantajul know-how-ului tehnic de care dispun şi al calităţii înalte a pro-
duselor. 

Evoluţia pe termen lung (1988-1998) indică un trend, în general, ascen-
dent în activitatea acestui sector în UE, întrerupt în perioada de recesiune din 
1992-1994; pe ansamblul intervalului, producţia a crescut cu 60%, valoarea 
adăugată cu peste 50%, iar forţa de muncă ocupată cu numai 2-3%. Deşi pe 
ansamblul sectorului producţia a urmat evoluţia ciclului economic general, în 
interiorul lui s-au înregistrat unele tendinţe divergente: unele industrii, cum este 
fabricaţia de ambalaje uşoare din metal, au fost mai puţin afectate de fluctuaţi i-
le economice, comparativ cu industria structurilor metalice, de exemplu, care 
depinde de situaţia din ramura construcţiilor; fabricaţia de unelte manuale a 
înregistrat, la rândul ei, o cerere în scădere ca efect al creşterii pieţei uneltelor 
electrice. Valoarea producţiei pe salariat a crescut cu 50% în 1998 faţă de 
1988, trend similar celui înregistrat în SUA şi Japonia; ca nivel, acest indicator 
este cu 20% mai scăzut ca în SUA şi cu aproape 60% mai scăzut ca în Japo-
nia. 

În ceea ce priveşte comerţul exterior cu construcţii metalice şi produse 
din metal, în mod uzual aceste produse nu sunt comercializate pe distanţe 
mari, întrucât sunt produse de greutate mare, iar pe de altă parte unităţile de 
producţie sunt adesea situate în apropierea clienţilor. Cu toate acestea, firmele 
producătoare din UE şi-au sporit activitatea pe pieţele externe, realizând un 
sold pozitiv al balanţei comerciale de aproape 9 miliarde de ECU în 1998. 
Ponderea exportului în producţie a crescut cu aproape 3% în deceniul analizat, 
cifrându-se la peste 10% în 1998, ceea ce ilustrează o tendinţă de căutare de 
noi debuşee, în exterior, pentru a compensa scăderea cererii interne. Conco-
mitent se înregistrează o creştere a exporturilor pe piaţa UE din partea firmelor 
producătoare din R. Cehă, Ungaria şi Polonia. Importurile din afara UE au 
crescut în intervalul analizat cu 170%, gradul de penetrare a importurilor ajun-
gând la 6,7%. Principalele destinaţii pentru exporturile UE sunt: SUA – 14%, 
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Elveţia – 8%, Polonia – 6%, Norvegia – 6%, R, Cehă – 4%, restul lumii – 62%. 
Principalele surse de import sunt: SUA – 18%, Elveţia – 14%, China – 13%, 
Taiwan – 8%, R. Cehă – 8%, restul lumii -39%. 

1.2. Maşini şi echipamente 

Industria de maşini şi echipamente produce o gamă largă de produse: 
echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice, maşini de utili-
zare generală (cuptoare industriale, arzătoare, ventilatoare etc.), maşini agrico-
le şi forestiere, maşini-unelte, alte maşini de utilizare specifică (pentru minerit, 
construcţii, metalurgie, industria alimentară, textilă, a hârtiei etc.), armament si 
muniţie, maşini si aparate de uz casnic, toate cuprinse în diviziunea 29 CAEN. 

Fabricaţia de maşini şi echipamente are o tradiţie îndelungată şi continuă 
să joace un rol important în majoritatea ţărilor industrializate, dat fiind faptul că 
maşinile şi echipamentele industriale reprezintă mijloace de producţie necesa-
re pentru aproape toate sectoarele industriei prelucrătoare. Maşinile şi echipa-
mentele industriale alcătuiesc 90% din totalul producţiei de maşini şi 
echipamente a Uniunii Europene (restul de 10% constând din aparatură elec-
trocasnică, arme şi muniţii) şi reprezintă 9% din totalul producţiei industriei pre-
lucrătoare a UE. Sectorul de maşini şi echipamente în ansamblul său deţine o 
pondere de circa 10% în valoarea totală a producţiei industriei prelucrătoare a 
Uniunii Europene. Cel mai mare producător european este Germania, cu o va-
loare totală a producţiei de 2,4 ori mai mare decât cea a Italiei şi de 3,6 ori mai 
mare decât a Marii Britanii şi Franţei. Industria germană se bazează în mare 
măsură pe cererea externă (în special, în anii de recesiune economică). Ţările 
scandinave înregistrează un grad înalt de specializare sectorială. 

Activitatea ramurii depinde într-o proporţie însemnată de fluctuaţiile cere-
rii, ca şi de disponibilitatea faţă de investiţii manifestată de industriile din aval 
care achiziţionează bunuri de investiţii. Vânzările de maşini şi echipamente 
sunt stimulate de nevoia de modernizare a proceselor de producţie (în scopul 
reducerii costurilor), importanţa crescândă a tehnologiei informatice (producţia 
asistată pe calculator) şi modificările intervenite în legislaţie (de exemplu, cerin-
ţele crescânde de protecţie a mediului). 

Pe termen lung (1988-1998), atât valoarea totală a producţiei, cât şi va-
loarea adăugată au manifestat o tendinţă ascendentă (întreruptă în anii de re-
cesiune 1992-1994), majorându-se cu circa 58% şi, respectiv, 43%. În ultima 
parte a anilor '90, nivelul investiţiilor a crescut, influenţând pozitiv vânzările de 
maşini şi echipamente. Exportul de maşini şi echipamente al UE a fost totuşi 
afectat de criza financiară din Asia de Sud-Est. Producătorii europeni speră să-
şi intensifice exportul către ţările est-europene, care simt o nevoie acută de 
modernizare a industriei. Totodată însă producătorii est-europeni îşi sporesc 
prezenţa pe pieţele ţărilor membre ale UE, în special pe segmentele de pieţe 
destinate produselor standardizate, cu niveluri reduse de cost. Sub presiunea 
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acestor tendinţe, producătorii vest-europeni s-au reorientat crescând către fa-
bricaţia de produse specializate şi realizate "la comandă" (bazate pe cerinţe 
specifice exprese ale clienţilor). 

Nivelul de cunoştinţe tehnologice acumulate în cadrul industriilor respec-
tive în UE reprezintă o veritabilă barieră pentru intrarea concurenţilor străini. 
Cu toate acestea, pe pieţele mature se înregistrează o concurenţă sporită, iar 
ca răspuns. producătorii de maşini şi echipamente din UE au pus în aplicare 
programe de raţionalizare a producţiei în scopul reducerii costurilor de fabrica-
ţie, în principal prin introducerea sau extinderea automatizării proceselor de 
fabricaţie. Ca urmare, în perioada 1994-1998, numărul de persoane angajate, 
raportat la o valoare a producţiei de un milion de ECU, s-a redus în toate state-
le membre (în Marea Britanie, de exemplu, acest indicator s-a redus cu 4 per-
soane, la un număr mediu de 8,2 persoane). Până în 1998, intensitatea muncii 
s-a redus la 7,3 persoane angajate la o producţie de un milion de ECU în Ger-
mania şi 6,7 în Franţa. Unele firme producătoare de maşini şi echipamente şi-
au transferat capacităţile de producţie în Europa de Est, urmărind, în majorita-
tea cazurilor, să beneficieze de avantajul costurilor mai joase ale forţei de 
munca. 

Cea mai mare parte a maşinilor şi echipamentelor produse în Uniunea 
Europeană sunt produse cu valoare adăugată ridicată, deşi tehnologiile de fa-
bricaţie îşi au originea la începuturile procesului de industrializare. Firmele care 
au ca domeniu principal de activitate producţia de maşini şi echipamente in-
dustriale şi-au diversificat, în general, gama de produse. În anii '90 s-a înregis-
trat o deplasare către sectorul telecomunicaţiilor (de exemplu, grupuri 
industriale de tipul companiei "Wallenberg" din Suedia sau "Mannesmann" din 
Germania). 

Deşi industria maşinilor şi echipamentelor industriale nu reprezintă un 
sector tipic de creştere a economiei, el oferă totuşi potenţial pentru inovaţie. În 
anii '90, producătorii au fost nevoiţi să-şi modifice tot mai mult produsele sub 
presiunea dezvoltării şi extinderii utilizării tehnologiei informatice. Producătorii 
de maşini şi echipamente industriale specializate au oferit clienţilor soluţii la 
scara întregului lor proces de fabricaţie, inclusiv asigurarea de servicii de între-
ţinere şi reparaţii şi sprijin pe durata utilizării. În funcţie de solicitările utilizator i-
lor, serviciile post-vânzare, cum ar fi: calificarea forţei de muncă şi întreţinerea 
utilajelor au devenit o uzanţă în cadrul sectorului. Astfel de servicii reprezintă 
un factor important în competiţia nebazată pe preţ, în special pentru produsele 
din partea superioară a gamei. Pe lângă centrele de service, unele firme au 
început să formeze "centre de service virtuale", bazate pe transferul electronic 
de informaţii destinate atât uzului operatorilor, cât şi – în cazul soluţiilor mai 
avansate – controlului datelor şi funcţionării maşinilor din unităţile amplasate la 
distanţă. 
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Creşterea cererii de soluţii complete a dus la creşterea numărului de ac-
ţiuni de cooperare şi la sporirea gradului de concentrare pe pieţe. Tendinţa de 
concentrare s-a extins şi în alte sectoare industriale şi, în special, în industriile 
de maşini electrice, electronică şi tehnologie informatică. 

În ciuda tendinţelor recente de creştere a gradului de concentrare în ca-
drul ramurii, producţia de maşini şi echipamente continuă să fie dominată de 
firme de talie medie, care produc produse conforme cu specificaţiile clienţilor 
sau în serii mici. 

Comparativ cu majoritatea celorlalte sectoare, industria de maşini şi 
echipamente s-a confruntat, în general, cu fluctuaţii ciclice mai pronunţate, ca-
pacitatea de investiţii reflectând nu numai numărul de comenzi, ci şi condiţiile 
de finanţare. 

În anii 90, industria de maşini şi echipamente s-a orientat tot mai mult că-
tre automatizarea procesului de producţie, tendinţă care a avut ca efect redu-
cerea forţei de muncă (în intervalul 1993-1998 numărul de persoane angajate 
în cadrul ramurii a scăzut atât la nivelul UE, cât şi în majoritatea ţărilor mem-
bre). Pe de altă parte, însă numărul de persoane angajate tinde să crească 
atunci când creşte numărul de comenzi (de exemplu, în 1998, acest indicator a 
crescut cu 9,4% în Italia}. De asemenea, tendinţa de adaptare a produselor la 
cerinţele exprese ale clienţilor împiedică producătorii din verigile finale ale lan-
ţului de fabricaţie să uzeze de avantajele automatizării şi să obţină o reducere 
a costurilor, pe calea înlocuirii muncii manuale cu maşini. La rândul lor, liniile 
de fabricaţie care produc serii mici de produse necesită lucrători calificaţi, ca-
tegorie care nu poate fi raţionalizată în orice condiţii. 

În deceniul care a trecut, în cadrul ramurii analizate s-a înregistrat o ten-
dinţă generală de creştere a productivităţii muncii exprimată în mărimea valorii 
adăugate create de un angajat. În intervalul 1990-1998 acest indicator a cres-
cut cu 16,6 mii de ECU, la 55,4 mii de ECU, în Suedia şi cu 8,9 mii de ECU, la 
46,9 mii de ECU, în Franţa. Italia a înregistrat o creştere substanţială la mijlocul 
deceniului, dar în 1997 şi 1998 productivitatea muncii s-a redus, de la 53,2 mii 
de ECU în 1996 la 50,6 mii de ECU în 1998. 

Schimburile externe ale UE cu maşini şi echipamente sunt intense, cu o 
rată de export de peste 50% şi un grad de penetrare a importurilor de peste 
30%. Dat fiind faptul că multe produse ale ramurii sunt specializate, firmele 
producătoare de maşini şi echipamente operează adesea pe o piaţă globală, în 
care nici firmele mici nu pot să se limiteze la propria lor piaţă regională. Princi-
palele două ţări producătoare de maşini şi echipamente din cadrul UE – Ger-

mania şi Italia – înregistrează niveluri înalte ale gradului de specializare la 
export. În 1998, industria Germaniei exporta de 1,4 ori mai mult decât media 
pe ansamblu UE, iar Italia de 1,6 ori. În majoritatea ţărilor membre exporturile 
au crescut mai rapid decât importurile în perioada 1988-1998 (în Marea Brita-
nie, de exemplu, exportul a crescut cu aproape 81%, iar importul cu 30%), cu 
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excepţia Germaniei, care şi-a majorat importul cu 100,5%, iar exportul cu nu-
mai 67%. 

Evoluţia comerţului exterior cu produsele ramurii a reflectat atât impactul 
modificărilor de competitivitate asupra performanţei exportului, cât şi variaţiile 
înregistrate de ciclul economic în întreaga lume. Japonia şi SUA au înregistrat, 
de asemenea, exporturi mai mari decât importurile, dar excedentul comercial al 
Japoniei a crescut, în principal, în perioada 1992-1995, când excedentul SUA 
s-a redus, pentru ca în 1997 să crească spectaculos. 

1.3. Maşini electrice şi echipamente electronice 

Acest sector acoperă produsele industriei de mijloace ale tehnicii de cal-
cul şi de birou (diviziunea 30 CAEN), ale industriei de maşini şi aparate electr i-
ce (motoare, generatoare şi transformatoare electrice: aparate pentru 
distribuţie şi comandă electrică; fire şi cabluri; acumulatori, baterii şi pile elec-
trice; lămpi electrice şi echipamente de iluminat; alte aparate şi maşini electri-
ce) (diviziunea 31 CAEN) şi ale industriei de echipamente, aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii (diviziunea 32 CAEN). 

Aceste produse reprezintă aproximativ o zecime din producţia anuală to-
tală a industriei prelucrătoare a UE, pondere comparabilă cu cea a industriei de 
alimente, băuturi, tutun sau a industriei echipamentelor de transport. În 1998. 
această ramură înregistra un nivel de producţie de peste 360 miliarde de ECU 
şi ocupa un număr de circa 2,3 milioane de persoane. De asemenea, trebuie 
menţionată importanţa ei strategică de neignorat: o serie de activităţi industria-
le din această ramură stau la baza dezvoltării societăţii informatice. Industriile 
respective produc echipamentele (hard) care permit transmiterea şi prelucrarea 
informaţiei, precum şi produsele intermediare (componente electronice, cabluri 
şi fire) şi, de asemenea, produsele de utilizare finală (calculatoare, terminale 
de comunicaţii, aparatură electrică şi electronică pentru public). 

În ceea ce priveşte structura sectorului din punct de vedere al contribuţiei 
diverselor categorii de produse la valoarea totală a producţiei acestuia, pe pri-
mul loc se situează aparatele de distribuţie şi comandă electrică, cu o pondere 
de aproape o cincime din total (67 miliarde de ECU în 1998). Pe locul doi se 
situează producţia de aparate de radio, televiziune şi de comunicaţii, cu o pon-
dere de 17% din total (respectiv, un nivel de producţie de 62 miliarde de ECU 
în 1998), după care urmează producţia de maşini de birou şi mijloace ale teh-
nicii de calcul, cu o pondere de 16% (59 miliarde de ECU). Cele mai mici pon-
deri sunt deţinute de producţia de lămpi electrice şi echipamente de ilum inat 
(3%, respectiv 11 miliarde de ECU) şi cea de acumulatori, baterii şi pile electr i-
ce (1%, respectiv 5 miliarde de ECU). 

În cadrul sectorului, Irlanda înregistrează un grad de specializare superi-
or mediei pe UE, în principal ca expresie a fabricaţiei de tehnică de calcul. Un 
grad relativ ridicat de specializare înregistrează şi Finlanda, datorită dezvoltării 



 

 

 

452 

sectorului de echipamente telefonice. Pe de altă parte, ţări ca Belgia şi Grecia, 
în care aceste activităţi sunt dezvoltate în mai mică măsură. Înregistrează nive-
luri de specializare de sub 60%. 

Principalele zece firme europene producătoare de echipamente electrice 
şi electronice sunt (în ordinea mărimii cifrei de afaceri, în 1997, în milioane de 
ECU) : "Siemens" – Germania (56,5), "Philips Electronics" – Olanda (36,6), 
"Alcatel-Aisthom" – Franţa (28,6), "Ericsson" – Suedia (16,7), "Electrolux" – 
Suedia (14,7), Thomson" – Franţa (13,4), "Schneider" – Franţa (10,9), "Nokia" 
– Finlanda (7,8), "AEG" – Germania'(6,1), "ABB"'- Germania (5,1). 

Lipsa de date sau caracterul confidenţial al acestora în unele ţări îngreu-
nează realizarea unei analize pe termen lung a evoluţiei principalilor indicatori 
ai industriilor respective. Totuşi, din datele existente se poate observa o tendin-
ţă de creştere relativ puternică pe parcursul anilor '90. În intervalul 1993-1998 
nivelurile valorice ale producţiei au crescut în termeni reali cu aproape 30% (de 
la 279 miliarde de ECU la 361 miliarde de ECU), corespunzând unei creşteri 
medii anuale de peste 5,3% pe an. Unele ţări au înregistrat niveluri şi mai mari 
(Suedia -23%, Finlanda – 28%, reflectând expansiunea industriei de echipa-
mente pentru telefonie mobilă). 

Numărul de persoane ocupate în cadrul industriilor analizate nu a urmat 
;
 

tendinţa de creştere a producţiei, ceea ce poate reprezenta un indiciu cu priv ire 
la faptul că în cadrul activităţilor menţionate s-au produs unele ajustări structu-
rale, cu modificări în procesele de producţie ale segmentelor mature ale pieţei 
mai mari decât au putut fi compensate de creşterile înregistrate pe pieţele mai 
tinere şi de noile tehnologii. În 1998, în aceste industrii lucrau 2,3 milioane de 
persoane (+2% faţă de anul precedent, dar -16% faţă de 1990, corespunzând 
unei scăderi medii de circa 2% pe an sau unei reduceri a circa 450 de mii de 
locuri de muncă). Cifrele pe ţări indică fluctuaţii considerabile de la o ţară la 
alta, reflectând modelele locale de specializare a producţiei: de la -2% pe an în 
Italia şi Marea Britanie, la un ritm mediu anual de scădere de -5% în Germania, 
care a cunoscut cea mai mare scădere în termeni absoluţi (85% din cele 450 
mii de locuri de muncă desfiinţate): numărul persoanelor ocupate în această 
ţară s-a redus de la 1,1 milioane în 1990 la 758. mii persoane în 1998. Ţările 
europene care s-au specializat în tehnologiile noi, sectoare cu creştere mai ra-
pidă, cum este cazul Irlandei (tehnică de calcul) şi al Finlandei (telefonie mobi-
lă), au înregistrat o creştere a forţei de muncă ocupate de ordinul a 50% în 
perioada 1990-1998. Costurile unitare cu forţa de muncă variază între sub 25 
mii de ECU pe an în Marea Britanie şi Irlanda şi peste 45 mii de ECU pe an în 
Belgia şi Germania. Trebuie însă menţionat faptul că nu există date disponibile 
pentru ţările cu costuri ale forţei de muncă situate, de obicei, sub medie, cum 
este cazul Greciei şi al Portugaliei. Cu această menţiune, costurile unitare de 
personal s-au situat, în general, peste media înregistrată pe ansamblul indus-
triei prelucrătoare, diferenţa respectivă fiind foarte mare în cazul fabricaţiei de 
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tehnică de calcul, cu niveluri extreme în cazul Franţei şi Spaniei, unde depăşi-
rea a fost de peste 70%. În schimb, aparatura electrocasnică a înregistrat cos-
turi unitare de personal sub medie în majoritatea ţărilor. 

Productivitatea ramurii s-a îmbunătăţit substanţial în anii '90 ca efect al 
scăderii continue a numărului de angajaţi, concomitent cu creşterea continuă a 
volumului producţiei. În 1993-1998, de exemplu, s-au înregistrat creşteri ale 
productivităţii de 8% pe an în Irlanda şi Marea Britanie, peste 6% în Suedia şi 
Finlanda. Măsurată în valoare adăugată pe lucrător, productivitatea muncii în-
registra cele mai ridicate niveluri, în 1998, în Finlanda, Irlanda şi Belgia (aproa-
pe 70 mii de ECU). 

Cel mai mare producător de echipamente electrice şi electronice din lu-
me este SUA, cu o valoare a producţiei de ordinul a 500 miliarde de ECU, re-
prezentând aproximativ 39% din totalul ia nivelul Triadei. Pe locul următor se 
situează Japonia, cu peste 400 miliarde de ECU (33% din total). Uniunea Eu-
ropeană deţine restul de 28%. Aceasta din urmă domină sectorul fabricaţiei de 
maşini şi aparate electrice, cu* o pondere de 43% în producţia totală a Triadei, 
dar se situează pe ultimul loc în fabricaţia de tehnică de calcul, cu o pondere 
de 23%, faţă de SUA – 46% şi Japonia – 31%, şi în sectorul fabricaţiei de elec-
tronică pentru public, cu o pondere de 20%, faţă de SUA – 44% şi Japonia – 
36%. În domeniul fabricaţiei de aparatură electrocasnică, Uniunea Europeană 
deţine o pondere de 35% din totalul producţiei Triadei, fiind depăşită de Japo-
nia (44%) şi depăşind SUA (21%). 

Cererea de echipamente şi aparatură electrică şi electronică în cadrul 
Triadei, măsurată prin consumul aparent, este dominată de SUA (47% din to-
tal), urmată de Japonia (30%), Uniunea Europeană situându-se pe ultimul loc, 
cu o pondere de numai 23% din acelaşi total. Structura cererii reflectă structura 
producţiei, dar cu o variaţie mai mare. Mai mult de jumătate din consumul apa-
rent de tehnică de calcul înregistrat în cadrul Triadei se înregistrează în SUA, 
Uniunea Europeană deţinând 26% şi fiind urmată de Japonia cu 22%. Pentru 
aparate şi maşini electrice, principala piaţă este UE, cu o pondere de 40% din 
total, fiind urmată de SUA (35%) şi de Japonia (25%). 

Analiza schimburilor comerciale externe ale UE cu produsele menţionate 
evidenţiază o creştere de aproape trei ori a exporturilor extra-UE în perioada 
1989-1998 (de la 38 miliarde de ECU la 107 miliarde de ECU). Soldul balanţei 
comerciale s-a menţinut negativ, importurile din ţările nemembre ajungând la 
peste 130 miliarde de ECU. În cadrul ramurii, Irlanda se detaşează ca ţara cu 
cea mai mare orientare spre export, cu o rată de specializare depăşind de pes-
te doua ori media pe ansamblul UE (235%), Alte ţări cu orientare clară spre 
export sunt Finlanda (150%), Marea Britanie (145%) şi Suedia (132%). 

Pe industrii, se înregistrează anumite modele de specializare la export în 
cadrul UE. Astfel, în industria de aparatură de uz casnic se evidenţiază Italia 
(cu un grad de specializare la export de 271%), Grecia (139%), Spania (130%) 
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şi Danemarca (114%); tehnică de calcul şi de birou – Irlanda (547%) şi Olanda 
(260%); maşini şi aparate electrice – Portugalia (167%) şi Germania (131%); 
electronică pentru public – Finlanda (281%) şi Suedia (250%). 

1.4. Mecanică fină, optică şi ceasuri 

Acest segment industrial cuprinde industria de aparatură şi instrumente 
medicale, de precizie, optice şi ceasuri (diviziunea 33 CAEN), respectiv pro-
ducţia de aparatură şi instrumente medicale, aparatură şi instrumente de mă-
sură, verificare şi control, echipamente de măsură, reglare şi control pentru 
procesele industriale, aparatură şi instrumente optice şi fotografice şi ceasuri. 

Factorii care influenţează producţia şi cererea diferă de la o industrie la 
alta, îngreunând o analiză la nivelul întregului grup de industrii care intră în 
această categorie de produse. De exemplu, pieţele aparaturii medicale în mare 
măsură nu reacţionează la recesiune, iar în cazul altor produse din cadrul ra-
murii evoluţia cererii depinde, în principal, de evoluţia performanţei economice 
sau de tendinţele din domeniul modei. 

Cea mai mare parte a producţiei de mecanică fină, optică şi ceasuri este 
concentrată în ţările cu niveluri salariale înalte şi care utilizează tehnologie înal-
tă în procesul de producţie. Competiţia globală pentru firmele producătoare din 
cadrul Uniunii Europene este concentrată în SUA, Japonia şi Elveţia. Totodată, 
pentru produsele din partea inferioară a gamei, se înregistrează o creştere 
semnificativă a producţiei firmelor din Asia de Sud-Est. În acest context, pentru 
a-şi putea menţine cotele de piaţă, firmele din UE sunt obligate să-şi impulsio-
neze activitatea de inovaţie în domeniul produselor şi al proceselor de fabrica-
ţie şi să-şi sporească cheltuielile de cercetare. 

Aceste produse deţin aproape 2% din valoarea totală a producţiei indus-
triei prelucrătoare a Uniunii Europene, pondere comparabilă cu cea înregistrată 
în Japonia, dar inferioară celei înregistrate în SUA (3,4%), 

Ponderea produselor de mecanică fină, optică şi ceasuri, în totalul forţei 
de muncă din industria prelucrătoare a UE, este de circa 3%, nivel comparabil 
cu cel înregistrat în Japonia, dar inferior celui din SUA (4,4%). 

În perioada 1988-1998, producţia UE exprimată în preţuri curente s-a 
majorat cu peste 54%, de la aproximativ 50 miliarde de ECU la aproape 77 mi-
liarde de ECU. După o expansiune rapidă în a doua jumătate a anilor '80, in-
dustria de mecanică fină, optică şi ceasuri a fost afectată de recesiune la 
începutul anilor 90, când producţia a stagnat, pentru ca din 1994 să înceapă 
din nou să crească. Principalii "producători europeni sunt: Germania (27,7% 
din totalul producţiei UE) şi Franţa (25,2%). Ţările cu un grad înalt de special i-
zare a producţiei sunt: Danemarca, Franţa şi Irlanda, dar şi Germania şi Marea 
Britanie înregistrează niveluri peste media pe UE. În cazul Franţei şi al Irlandei, 
producţia industriei de mecanică fină, optică şi ceasuri reprezintă peste 3% din 
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producţia lor totală de produse manufacturate, în timp ce în ţări ca, de exem-
plu, Grecia şi Portugalia se înregistrează mai puţin de 1%. 

Principalele firme producătoare din cadrul acestui domeniu de activitate 
sunt: "Rank Xerox" – Marea Britanie; "Essilor" – Franţa: "Dragerwerk", "Cari 

Schenk" şi "Fielmann" – Germania; "Getinge Industrier" şi "Spectra-Physics" – 
Suedia, "Instrumentarium" – Finlanda; "Polaroid" – Marea Britanie; 'Safilo" – 
Italia; "SFIM" – Franţa; "Life Sciences International" şi "Abbott Laboratories" – 
Marea Britanie. 

În cadrul Uniunii Europene, pe parcursul deceniului trecut, producţia ra-
murii analizate a crescut rapid în Danemarca, Finlanda, Irlanda şi Suedia, sin-
gurele ţări care au raportat în aceeaşi perioadă o creştere a numărului de 
angajaţi (+4% pe an în Finlanda şi în Suedia şi peste 6% pe an în Irlanda). 
Numărul total de angajaţi în cadrul ramurii la nivelul UE a manifestat o tendinţă 
de reducere în deceniul 1988-1998 (de la 760 mii la 638 mii de persoane). Cea 
mai mare pondere a numărului de angajaţi din cadrul ramurii în totalul pe an-
samblul industriei prelucrătoare se înregistrează în Irlanda (6,1%), în timp ce în 
Danemarca, Franţa, Germania, Suedia şi Marea Britanie se înregistrează pes-
te 3%. 

Franţa deţine cea mai mare piaţă din cadrul UE pentru produsele ramu-
rii, cu un consum aparent de circa 20 miliarde de ECU, urmată de Germania 
cu circa 16 miliarde de ECU şi Marea Britanie cu peste 12 miliarde de ECU. 

În cadrul Triadei, principalul producător este SUA, cu o pondere de peste 
51%; Uniunea Europeană se plasează pe locul doi, cu circa 32%, înaintea Ja-
poniei (circa 17%). Comparativ cu anul 1988, SUA şi UE şi-au sporit ponderile 
cu câte două puncte procentuale, în detrimentul Japoniei, a cărei pondere a 
cunoscut o scădere rapidă după 1995. 

Din punct de vedere al volumului de forţă de muncă ocupată în cadrul 
ramurii, SUA se situează în fruntea clasamentului, cu circa 750.000 de persoa-
ne, echivalând cu aproape 47% din totalul la nivelul Triadei. Uniunea Europea-
nă concentrează peste 38%, iar Japonia numai 15% din acelaşi total. 

Analiza schimburilor externe cu produsele ramurii evidenţiază faptul că 
Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial în intervalul 1988-1995, 
după care balanţa schimburilor respective a devenit excedentară, iar surplusul 
a înregistrat o tendinţă de creştere până în 1998, când s-a redus la 1,2 miliarde 
de ECU. Principala contribuţie la performanţa comercială a UE revine în gene-
ral exporturilor de produse manufacturate ale Germaniei, care înregistra, în 
anul 1998, de exemplu, un surplus de 6,3 miliarde de ECU. Peste jumătate din 
exporturile Germaniei se îndreaptă către ţări din afara UE. Alături de Danemar-
ca, Irlanda şi Marea Britanie, Germania se numără printre ţările membre ale 
UE cu cel mai înalt grad de orientare a producţiei către export. 

Cu un export total de aproape 30 miliarde de ECU în 1998, SUA exportă 
doar o pătrime din producţia sa de profil, în timp ce Japonia, cu un export de  
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aproape 20 miliarde de ECU, exportă peste jumătate din producţia analizată. In 
cazul Uniunii Europene, exportul şi-a majorat ponderea în producţia ramurii, de 
la 26,4% în 1989 la 37,3% în 1998. 

Întrucât ţările Triadei sunt principalul producător global de produse de 
mecanică fină, optică şi ceasuri, ratele de penetrare a importurilor sunt în ge-
neral mai joase decât cotele de export. Importul UE reprezenta, în 1998, 36,3% 
din consumul produselor analizate, nivel comparabil cu cel înregistrat de Japo-
nia, de 36,8%, dar superior celui înregistrat de SUA (20,7%). 

La finele anilor '90, SUA, Japonia şi UE înregistrau deopotrivă excedente 
comerciale, mai ridicate în cazul primelor două (6,3 şi, respectiv, 8,2 miliarde 
de ECU) şi mai scăzut în cazul UE (2,2 miliarde de ECU). 

1.5. Mijloace de transport 

În această categorie sunt incluse: industria mijloacelor de transport rutier 
(autovehicule; caroserii, remorci şi semiremorci; piese, accesorii şi motoare de 
autovehicule – toate formând diviziunea 34 CAEN) şi industria altor mijloace de 
transport (construcţii şi reparaţii de nave, material rulant de cale ferată, aero-
nave, producţia de motociclete, biciclete şi alte mijloace de transport – toate 
formând diviziunea 35 CAEN). 

Industria producătoare de mijloace de transport joacă un rol considerabil 
în cadrul economiei Uniunii Europene. Această ramură produce circa 11% din 
producţia totală a industriei prelucrătoare pe ansamblul UE, situându-se – la 
mică diferenţă – înaintea industriei chimice şi după industria producătoare de 
alimente, băuturi şi tutun. Ea este, din mai multe motive, o ramură vitală pentru 
întreaga activitate economică: asigurarea unui transport eficient este esenţială 
pentru buna desfăşurare a fluxurilor economice; expansiunea considerabilă a 
comerţului internaţional este, în mare măsură, rezultatul dezvoltării unui sistem 
modern şi rapid de transport, comunicaţii şi canale de distribuţie. În plus, indus-
tria producătoare de mijloace de transport are o importanţă deosebită pentru 
un număr mare de sectoare ale industriei (metale, cauciuc, mase plastice, ma-
şini şi echipamente, electronică). După ce a jucat rolul de deschizător de dru-
muri în procesele de producţie de masă moderne în prima jumătate a secolului, 
în prezent această ramura se situează pe primul loc în utilizarea tehnicilor 
avansate de producţie şi organizaţionale de tipul producţiei flexibile ("lean" 
production) şi 'exact la timp" ("just-in time" production), al "managementului 
calităţii totale" sau al "re-engineering-ului continuu". 

În cadrul ramurii, de departe cea mai importantă este industria auto, care 
asigură peste trei sferturi din valoarea producţiei întregii industrii producătoare 
de mijloace de transport şi jumătate din valoarea adăugată totală, la aceasta 
din urmă adăugându-se contribuţia industriei de componente şi accesorii auto, 
de o cincime din total, urmată de industria de aeronave, cu 14% din valoarea 
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adăugată totală la nivelul întregii industrii producătoare de mijloace de trans-
port a Uniunii Europene. 

Din punct de vedere al gradului de specializare în această activitate in-
dustrială, numai patru state membre ale UE înregistrează un nivel substanţial 
mai mare decât media pe totalul grupării, şi anume: Spania, Franţa, Suedia şi 
Germania. La polul opus se situează Irlanda şi Grecia, cu niveluri de speciali-
zare de sub 20%. 

De-a lungul timpului, industria mijloacelor de transport şi, în primul rând, 
construcţia de autovehicule, a înregistrat ritmuri înalte de creştere. În perioada 
1985-1992, valoarea producţiei a crescut cu peste 60% în termeni nominali, iar 
valoarea adăugată cu 40%, în condiţiile în care numărul de angajaţi s-a menţi-
nut neschimbat. Anul 1993 a fost marcat de un declin pronunţat, multe ţări în-
registrând pentru toţi indicatorii cele mai slabe cifre anuale din întreaga 
perioadă postbelică. Volumul valoric al producţiei şi valoarea adăugată au scă-
zut cu 11% în termeni reali, iar numărul de angajaţi cu circa 8%. În următorii 
patru ani, valoarea producţiei şi valoarea adăugată au crescut cu circa 30% în 
termeni reali, în timp ce nivelul ocupării forţei de muncă a rămas neschimbat. 

Mărimea personalului evidenţiază ajustările structurale majore care au 
avut loc în cadrul ramurii în anii '90. Deşi în ultimul deceniu (cu excepţia anului 
1993) s-au înregistrat ritmuri înalte de creştere a producţiei, în anul 1998 nu-
mărul de angajaţi era cu 12% mai mic decât ce! din 1985, corespunzând unei 
reduceri de 340 mii de locuri de muncă în toate cele 15 ţări membre ale UE. 
Cele mai mari reduceri de personal s-au înregistrat în industria construcţiilor de 
autovehicule, de aeronave şi a construcţiilor navale. 

Industria producătoare de mijloace de transport este confruntată cu nive-
luri peste medie ale salariilor medii orare, acestea fiind în medie cu 15-20% 
mai mari decât salariile medii orare tipice din industria prelucrătoare. Cele mai 
ridicate niveluri se înregistrează în Germania de Vest şi Belgia (36 de ECU şi, 
respectiv, 28 de ECU pe oră), acestea fiind cu 20% şi, respectiv. 14% peste 
media pe industria prelucrătoare din ţările respective. Cel mai scăzut salariu 
mediu orar se înregistrează în Portugalia, cu un nivel de 9 ECU, deşi se con-
stată că şi acesta este cu 50% mai mare decât costurile înregistrate de între-
prinderile de talie medie din industria prelucrătoare a Portugaliei. 

Ritmurile înalte de creştere a valorii adăugate, însoţită de reducerea nu-
mărului de locuri de muncă, au contribuit la o continuă îmbunătăţire a nivelului 
productivităţii. Valoarea adăugată pe angajat a crescut, în perioada 1993-1998, 
cu un ritm mediu anual de 6% în termeni reali, la peste 56 mii de ECU/angajat 
în 1998. În acelaşi an. valoarea adăugata a depăşit costurile de personal cu 
aproape 50%, nivel mai mare cu 30 puncte procentuale faţă de cel din 1993 şi 
cel mai ridicat de după 1985. 

În ceea ce priveşte cota de piaţă, industria mijloacelor de transport din 
UE şi-a sporit ponderea în cadrul Triadei, de ia 31% din producţia totală în 
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1985, la 37% în 1988, în timp ce SUA şi-a diminuat ponderea cu 5 puncte pro-
centuale, ia 38%, iar ponderea Japoniei s-a menţinut stabilă, la circa 25%. Deşi 
a progresat din punct de vedere al cotei de piaţă, industria europeană se situ-
ează cu mult în urma celei americane din punct de vedere al mărimii valorii 
adăugate, contribuţia sa la totalul Triadei cifrându-se la numai 34%, comparativ 
cu 44% în cazul SUA. Deci la o valoare a producţiei similară a UE-15 cu cea a 
SUA, valoarea adăugată este mult mai mică în Europa, iar industria europeană 
a mijloacelor de transport utilizează cu 50% mai mulţi angajaţi decât cea a 
SUA (circa 900 mii de persoane în UE). 

Uniunea Europeană deţine o pondere de 36% (1998) în cererea totală 
de mijloace de transport a ţărilor Triadei, pondere în uşoară scădere în cursul 
deceniului (39% în 1990), reflectând o creştere mult mai puternică a cererii pe 
piaţa SUA (+57% în cadrul intervalului), comparativ cu cea înregistrată pe piaţa 
europeană (+25% în acelaşi interval). 

Evoluţia schimburilor internaţionale cu produsele ramurii ilustrează ex-
pansiunea activităţilor internaţionale în cadrul industriei europene. Exporturile 
extra-UE exprimate în preţuri curente s-au dublat în ultimii zece ani, în timp ce 
partea din producţie exportată către ţările din afara UE a crescut cu 50%, cota 
de export respectivă majorându-se de la 15% în 1990, la 24% în 1998. Secto-
rul cu cel mai înalt grad de orientare către export din cadrul ramurii este indus-
tria aerospaţială: 63% din producţia de nave aerospaţiale a UE este exportată 
în ţările nemembre. Construcţiile navale exportă 36% către ţările nemembre. 
Cea mai scăzută cotă de export se înregistrează la producţia de biciclete şi 
motociclete, respectiv 12% în 1998. 

Rata de penetrare a importurilor a înregistrat, de asemenea, o tendinţă 
de creştere, gradul de acoperire a consumului aparent prin importuri provenind 
din ţările nemembre majorându-se de la 9% în 1988 la 16% în 1998. Cele mai 
expuse la competiţia furnizorilor externi sunt firmele din domeniul industriei ae-
rospaţiale, care participă la acoperirea consumului aparent în proporţie de pes-
te 50%. Un alt domeniu în care importurile deţin o mare parte din piaţa UE este 
cel al motocicletelor şi bicicletelor, unde firmele interne acoperă 35% din con-
sumul aparent. Ponderea importurilor pe piaţa echipamentelor feroviare este, 
în schimb, de numai 4%, iar pe piaţa autovehiculelor – de 8,6% (este important 
de observat faptul că în industria auto se înregistrează însă un număr însem-
nat de investiţii străine directe provenind din ţări din afara UE). 

Pe ansamblu, industria mijloacelor de transport a UE înregistrează o ba-
lanţă comercială activă. În perioada 1988-1998, exporturile UE au depăşit im-
porturile cu o medie de 60% (cea mai mică creştere a fost de 30%, în anul 
1991. iar cea mai mare – de 90%, în 1995). În 1998, excedentul comercial de-
păşea 46 miliarde de ECU, din care 60% revenea industriei de autovehicule şi 
20% industriei de componente si piese auto. 
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Principalii parteneri comerciali ai UE sunt Statele Unite şi Japonia. În ul-
timii ani se observă totuşi un nivel crescând al penetrării pieţei UE de către ex-
porturile efectuate de producătorii din Coreea de Sud şi Europa de Est (regiune 
în care o serie de producători vest-europeni de autovehicule fie au construit 
uzine proprii, fie au achiziţionat firmele producătoare existente pe plan local). 

 

 



 

 

Capitolul 2 
Direcţii şi orientări ale procesului de ajustare sectorială 

în vederea integrării României în Uniunea Europeană 

 

În România, industria prelucrătoare în ansamblul ei deţine ponderi de 
peste 81% în volumul valoric total al producţiei şi al consumului intermediar şi 
de peste 82% în volumul valorii adăugate brute din întreaga industrie. Industria 
prelucrătoare reprezintă activitatea economică cu cea mai mare pondere – 
peste 20% – a valorii adăugate brute în produsul intern brut. În ceea ce priveş-
te forţa de muncă ocupată în cadrul ramurii, aceasta s-a caracterizat printr-o 
tendinţă generală de scădere (-30% în intervalul 1994-1999), mai accentuată 
decât cea înregistrata pe ansamblul industriei (-16%), ceea ce s-a reflectat în 
diminuarea ponderii deţinute în forţa de muncă totală ocupată în industrie cu 
aproape 4 puncte procentuale (de la 24,53% în 1994 la 20.59% în 1999). 

Industriile construcţiilor de maşini, electrotehnică şi electronică reprezintă 
sectoare importante ale industriei prelucrătoare româneşti. De peste un dece-
niu acestea trec printr-un proces anevoios de transformări, reflectând atât une-
le carenţe care ţin de insuficienţa voinţei politice şi de lipsa de claritate a unui 
concept de reformă şi restructurare a activităţilor componente, cât şi de anum i-
te inerţii în comportamentul agenţilor economici, determinate de capacitatea lor 
financiară şi managerială scăzută, care îngreunează procesul adaptării acesto-
ra la noile cerinţe ale mediului de afaceri; extrem de dinamic şi în consecinţă, 
foarte solicitant. 

Principalii indicatori care caracterizează evoluţia acestor sectoare în anii 
'90 confirmă mersul ezitant al industriilor componente, care încă îşi caută locul 
în economia românească şi în economia europeană şi mondială. 

În continuare prezentăm starea actuală a industriilor componente, cu 
unele sugestii privind direcţii şi orientări pentru dezvoltarea viitoare a activităţi-
lor analizate, în cadrul procesului mai amplu de depăşire a decalajelor faţă de 
ţările dezvoltate, în perspectiva integrării în structurile europene. 

1. Construcţii metalice şi produse din metal. Fabricaţia de construcţii me-
talice şi produse din metal deţine o pondere de 3,5% din valoarea producţiei 
totale a industriei prelucrătoare a României, în scădere faţă de 1994 (4,3%) şi 
inferioară nivelului de aproape 6% înregistrat în Uniunea Europeană. 

Producţia acestui sector de activitate s-a majorat, în expresie valorică, în 
preţuri curente, de 5,1 ori în intervalul 1994-1998. dar ponderea deţinută în in-
dustria prelucrătoare a ţării s-a diminuat de la 4.3% la 3,5%. 

Valoarea adăugată brută creată în acest sector a crescut de 5,1 ori în 
acelaşi interval, Ponderea acesteia în producţia sectorului s-a majorat uşor 
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ajungând la 40% în 1998, în timp ce ponderea deţinută în valoarea adăugată 
brută totală din industria prelucrătoare s-a diminuat, de la 4,8% în 1994 la 
4,17% în 1998. 

Numărul total al persoanelor ocupate în industriile de profil a manifestat 
o tendinţă de scădere continuă, reducându-se cu 36% în intervalul 1994-1999, 
la 87.000 de persoane (-49 mii de locuri de muncă), din care numărul de mun-
citori s-a redus cu 39%, la 70.000 de persoane (-45 mii de locuri de muncă), 
scăderi mai pronunţate decât cele înregistrate la nivelul întregii industrii prelu-
crătoare (-1,6% şi, respectiv, -33,2%). Ponderea sectorului în forţa de muncă 
totală ocupată în industria prelucrătoare s-a redus, de la 5,6% la 5,2% (iar, în 
cazului numărului de muncitori, de la 5,5% la 5,0%). La. finele anului 1999, 
75,9% din totalul salariaţilor din industriile de profil lucrau în unităţi cu proprie-
tate majoritară privată (comparativ cu 67,3% pe ansamblul industriei prelucră-
toare şi 57,1% pe total industrie), sectorul situându-se din acest punct de 
vedere pe locul doi în cadrul industriilor analizate, după industriile producătoare 
de maşini şi aparate electrice (77%). 

Indicii productivităţii muncii pe un salariat arată o tendinţă de scădere 
după 1995, nivelurile anuale situându-se sensibil sub 100% şi sub nivelurile 
înregistrate pe ansamblul industriei prelucrătoare, acest sector fiind, de fapt, 
singurul în această situaţie din cadrul industriilor analizate. Respectivul sector 
se situează pe ultimul ioc şi din punct de vedere al ponderii deţinute în totalul 
întreprinderilor din cadrul sectorului de întreprinderile cu activitate de cerceta-
re-dezvoltare, cu o valoare de sub 7% în 1998 şi 1999, faţă de media de 10,1% 
pe total industrie prelucrătoare; întreprinderile la care valoarea produselor noi 
şi îmbunătăţite deţine peste 10% din cifra de afaceri reprezintă circa 2%, faţă 
de media pe industria prelucrătoare de 2,8%, şi cele cu peste 10% din exportul 
realizat reprezintă 1,3-1,8%, faţă de media de 2,5-2,0%, în cei doi ani. În ceea 
ce priveşte numărul de întreprinderi care au lansat în fabricaţie produse noi şi 
modernizate şi care au aplicat în producţie tehnologii noi şi modernizate, secto-
rul deţine de asemenea, o pondere joasă (5% din totalul pe industria prelucră-
toare, faţă de 50,1% reprezentând ponderea totală a prelucrării metalelor şi 
construcţiei de maşini, echipamente, aparatură şi mijloace de transport). 

Sectorul contribuie la exportul de produse al întregii industrii prelucrătoa-
re cu o pondere de 2,2% (totalul pentru ramura prelucrării metalelor şi fabrica-
ţia de maşini, echipamente, aparatură şi mijloace de transport fiind de 18,3%). 

Aşa cum menţionam în cuprinsul studiului de faţă, industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din metal se caracterizează, la nivel mondial, prjn exis-
tenţa unui excedent de capacităţi de producţie şi, implicit, prin creşterea concu-
renţei, accentuată de pătrunderea crescândă pe piaţă a furnizorilor din ţările 
din Extremul Orient şi din ţările din Europa Centrală şi de Est. Firmele producă-
toare din Uniunea Europeană şi din alte ţări dezvoltate tind să transfere o parte 
din capacităţile de producţie pentru produse de volum mare către ţările cu sala-



 

 

 

462 

rii joase, care îngroaşă numărul furnizorilor – potenţiali concurenţi, iar pe de 
altă parte se concentrează pe calitatea produselor şi păstrarea competitivităţii 
bazate pe avantajul know-how-ului tehnic. Majoritatea întreprinderilor care acti-
vează în UE în aceste industrii, sunt întreprinderi mici şi mijlocii, care se adap-
tează continuu la competiţia crescândă de pe piaţa produselor respective prin 
acţiuni ferme de raţionalizare a procesului de producţie, prin cooperare şi fuzi-
uni cu firme mai bine poziţionate pe pieţele de profil sau specializare pe seg-
mente de piaţă cu volum mic (inclusiv pe oferte de soluţii la cereri specifice ale 
clienţilor şi acordarea se servicii post-vânzare). Acţiunile de cooperare şi fuzi-
uni au meritul că asigură resurse suplimentare de capital pentru efectuarea de 
investiţii în capacităţi de producţie eficiente, dar şi capital pentru cercetare-
dezvoltare, activitate esenţială pentru păstrarea competitivităţii pe termen lung. 

Având în vedere faptul că produsele din metal şi construcţiile metalice 
sunt în cea mai mare parte bunuri de investiţii şi produse intermediare utilizate 
de o serie întreagă de industrii din aval (în principal, industria autovehiculelor şi 
a echipamentelor mecanice, dar şi industriile energetică, chimică, siderurgică şi 
metalurgică, fabricaţia de aparatură electrocasnică şi electronica, industria mij-
loacelor de transport), acest sector este important pentru economia ţării, justifi-
când menţinerea lui la un anumit nivel. Pentru aceasta este însă necesară 
creşterea eficienţei sectorului, modernizarea producţiei şi a produselor, inclusiv 
prin acţiuni de cooperare şi investiţii străine directe, în consens cu tendinţele 
pieţei mondiale a produselor analizate. 

 

2. Maşini şi echipamente. Acest sector deţine o pondere de circa 5% în 
volumul valoric al producţiei totale a industriei prelucrătoare a României, com-
parativ cu circa 10% în Uniunea Europeană. 

Producţia sectorului s-a majorat în perioada 1994-1998, de 4,2 ori în ex-
presie valorică, în preţuri curente, dar ponderea sa în industria prelucrătoare s-
a diminuat de la 7,31% la 4,95%. 

Valoarea adăugată brută s-a majorat, de asemenea, de 4 ori, dar ponde-
rea acesteia s-a redus, atât în producţia sectorului – de la 43,29% la 41,52%, 
cât şi în valoarea adăugată brută totală din industria prelucrătoare – de la 
9.01% la 6,1%. 

În întreprinderile din cadrul sectorului, numărul total de salariaţi a înregis-
trat o tendinţă continuă de scădere, reducându-se cu aproape 50% în perioada 
1994-1999, la 182 mii de salariaţi, din care 144 mii de muncitori (numărul mun-
citorilor s-a diminuat în aceeaşi perioadă cu 51,2%). Din numărul total de sala-
riaţi, numai 25,3% lucrau în întreprinderi cu proprietate majoritară privată (cel 
mai scăzut nivel din industriile analizate). Reducerea forţei de muncă ocupate 
în industriile de maşini şi echipamente a fost mai pronunţată decât cea înregis-
trată pe ansamblul industriei prelucrătoare (total salariaţi -30%, număr de mun-
citori -32,3%). 
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Indicii productivităţii muncii pe un salariat s-au situat peste media pe total 
industrie prelucrătoare în intervalul 1996-1998 (1995=100), dar declinul din ul-
timii doi ani au avut ca efect coborârea sub această medie în anul 1999. 

Din totalul întreprinderilor care activează în industriile producătoare de 
maşini şi echipamente, întreprinderile care au avut activitate de cercetare-
dezvoltare deţineau în 1998-1999 o pondere de 26 – 27% (10%), iar întreprin-
derile la care valoarea produselor noi şi îmbunătăţite deţin peste 10% din cifra 
de afaceri – 9,6 -11,7% (2,7 – 2,8%) sau peste 10% din exportul realizat -10,8 
– 8,5% (2,5 2,0%) (în paranteză sunt prezentate, pentru comparaţie, mediile pe 
industria prelucrătoare din cei doi ani). 

Dintre toate industriile analizate în studiul de faţă, acest sector înregistra 
în 1998-1999 cel mai mare număr de întreprinderi care au lansat în fabricaţie 
produse noi şi modernizate şi care au aplicat în producţie tehnologii noi şi mo-
dernizate, respectiv 58 şi 56 de întreprinderi, reprezentând peste 21 – 23 % din 
totalul pe industria prelucrătoare. 

Sectorul de maşini şi echipamente deţine o pondere de peste 6% în ex-
portul de produse ale industriei prelucrătoare româneşti (comparativ cu ponde-
rea de 4,9% deţinută în producţia totală a industriei prelucrătoare), situându-se 
din acest punct de vedere pe primul loc între industriile analizate, înaintea ma-
şinilor şi aparatelor electrice (3-4%), cu menţiunea că, potrivit cifrelor pe trei ani 
(1997-1999), ponderea primului grup de produse tinde să scadă, în timp ce 
ponderea celui de al doilea grup tinde să crească. 

Pe plan mondial, fabricaţia de maşini şi echipamente continuă să joace 
un rol important în majoritatea ţărilor dezvoltate, acest sector furnizând mijloa-
ce de producţie necesare pentru aproape toate sectoarele industriei prelucră-
toare. Deşi nu reprezintă un sector tipic de creştere a economiei, el oferă totuşi 
potenţial pentru inovaţie. Pe parcursul ultimului deceniu, producătorii au fost 
nevoiţi să-şi modernizeze produsele, valorificând avantajele dezvoltării şi ex-
tinderii tehnologiei informatice. Producătorii de maşini şi echipamente industria-
le specializate au oferit clienţilor soluţii la scara întregului lor proces de 
fabricaţie, inclusiv asigurarea de servicii de întreţinere şi reparaţii şi asistenţă 
pe durata utilizării. În funcţie de solicitările utilizatorilor, serviciile postvânzare 
(cum sunt: calificarea forţei de muncă si întreţinerea utilajelor) au devenit o 
uzanţă în cadrul sectorului, reprezentând totodată un factor important în com-
petiţia nebazată pe preţ, în special pentru produsele din partea superioară a 
gamei. Unele firme au început să formeze, pe lângă centrele de service ale 
clienţilor, "centre de service virtuale", bazate pe transferul electronic de infor-
maţii destinate atât uzului operatorilor, cât şi, în cazul soluţiilor mai avansate, 
controlului datelor şi funcţionării maşinilor din întreprinderile amplasate la dis-
tanţă. În acelaşi timp, creşterea cererii de soluţii complete a dus la creşterea 
numărului de acţiuni de cooperare şi la sporirea gradului de concentrare pe 
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pieţe, paralel cu menţinerea ponderii dominante a firmelor de talie medie, care 
produc produse pe baza specificaţiilor clienţilor, sau în serii mici. 

Acest sector cuprinde un număr însemnat de subsectoare industriale, în 
marea lor majoritate importante pentru economia românească. Menţionăm aici, 
în primul rând, industriile care furnizează produse necesare dezvoltării din alte 
sectoare de activitate economică: tractoarele şi maşinile agricole – necesare 
pentru mecanizarea agriculturii româneşti; pompele industriale – necesare pen-
tru lucrările de irigaţii; turbinele industriale – necesare pentru întreţinerea şi 
dezvoltarea sistemului energetic. O atenţie mare merită industriile importante 
din punct de vedere al livrărilor la export: rulmenţi, utilaj petrolier, utilaj meta-
lurgic. Alte produse (motoare, compresoare) se fabrică în capacităţi de produc-
ţie integrate în uzinele producătoare de autovehicule sau tractoare şi, 
respectiv, pe platforme industriale complexe. 

Menţinerea acestor industrii se justifică din punct de vedere al necesaru-
lui intern şi al ofertei la export, cu specificarea că firmele producătoare trebuie 
să acorde atenţie maximă creşterii eficienţei activităţii de producţie şi comercia-
lizare, a capacităţii lor concurenţiale, a competitivităţii produselor, unele dintre 
ele trebuind să recupereze poziţiile deţinute-la export sau chiar pe piaţa inter-
nă, scop în care strategiile de fabricaţie trebuie să impună adaptarea continuă 
a producţiei şi a produselor la volumul şi structura tipodimensională şi calitativă 
a pieţei. 

Un segment important al sectorului îl reprezintă fabricaţia de maşini şi 
aparate de uz casnic. Producţia de frigidere cunoaşte un proces de moderniza-
re care i-a permis recâştigarea unei părţi importante din piaţa internă (circa 40-
45%), ca şi sporirea ofertei la export. Acest subsector continuă însă să fie con-
fruntat cu o puternică concurenţă, atât din partea firmelor occidentale de renu-
me, cât şi din partea furnizorilor asiatici, care au penetrat întreaga piaţă 
europeană (caracterizată printr-un grad ridicat de saturare) cu produse de cali-
tate bună şi, în general, mai ieftine – ceea ce impune focalizarea în continuare 
a atenţiei producătorilor români pe îmbunătăţirea parametrilor tehnico-calitativi 
ai produselor şi creşterea eficienţei producţiei. Piaţa mondială a electrocasnice-
lor, în general, cunoaşte o intensificare a procesului de concentrare a producţi-
ei, prin numeroase fuziuni, achiziţii si alianţe strategice între firme, într-un efort 
general de raţionalizare a producţiei şi de adaptare continuă a produselor la 
modificările intervenite în preferinţele cumpărătorilor, în scopul menţinerii şi al 
sporirii prezenţei pe piaţă. În acest context, producţia românească de alte pro-
duse electrocasnice (maşini de spălat, aspiratoare, aparatură măruntă), în ge-
neral mai puţin competitive, trebuie să-şi găsească o cale rapidă de 
restructurare şi eficientizare, în consens cu exigenţele economiei de piaţă. 

 

3. Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou. Acest subsector este slab 
reprezentat în ţara noastră, deşi este un sector de vârf pe plan mondial, asigu-
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rând avantaje competitive considerabile şi un avans de necontestat ţărilor pro-
ducătoare. Cu toate că s-a majorat de 14 ori în perioada 1994-1998, dată fiind 
baza de pornire extrem de joasă, producţia românească de mijloace ale 
.tehnicii de calcul şi de birou se menţine la un nivel foarte scăzut, deţinând o 
pondere mai mult decât modestă în totalul producţiei industriei prelucrătoare a 
ţării (0.64% în 1998) şi constă în principal din activitate de asamblare. Numărul 
persoanelor ocupate în această activitate a scăzut de la 3 mii de persoane în 
anii 1994-1998 la 2 mii în 1998-1999, jumătate dintre acestea lucrând în unităţi 
aflate în proprietate majoritară privată. 

Participarea sectorului la exportul de produse ale industriei prelucrătoare 
româneşti este mai mult decât modestă, deşi în ultimii ani aceasta a tins să 
crească (de la 0,04% în 1997 la 1,3% în 1999). Pentru aceste produse Româ-
nia rămâne o ţară preponderent importatoare de produse finite, o piaţă cu un 
potenţial foarte mare, având în vedere gradul scăzut de dotare cu acest tip de 
produse şi dezvoltarea reţinută a cererii ca efect al puterii de cumpărare actua-
le nesatisfăcătoare a populaţiei. 

Dată fiind importanţa actuală şi de viitor a acestui sector, ca şi faptul că 
specialiştii români, în special generaţiile formate în anii '90 – când pe piaţa ro-
mânească s-au răspândit atât acest tip de produse, cât şi cunoştinţele de spe-
cialitate, inclusiv prin contactul nemijlocit cu tehnicieni şi informaticieni străini -
au demonstrat o bună capacitate de adaptare la noua provocare, acest sector 
se recomandă ca un obiectiv de viitor, care nu trebuie neglijat. Desigur, decala-
jul mare impune o abordare realistă, iar evoluţia pieţei mondiale a acestor pro-
duse, o piaţă globală, foarte dinamică, oferă oportunităţi demne de luat în 
seamă, cum sunt activităţile de asamblare, specializarea pe fabricaţia de com-
ponente, atragerea de investiţii străine directe, eventual în cadrul unei societăţi 
mixte sau a unei societăţi înfiinţată pe teren gol ("greenfieid"), participarea la 
acţiuni de cooperare şi, nu în ultimul rând, stimularea producerii de programe 
de calculator. 

 

4. Maşini şi aparate electrice. Acest sector şi-a majorat valoarea produc-
ţiei de 7,7 ori în perioada 1994-1998, precum şi ponderea în valoarea totală a 
producţiei industriei prelucrătoare a ţării, de la 1,9% la 2,4%. 

Valoarea adăugată brută s-a majorat de 7,2 ori, pe fondul unei diminuări 
a ponderii sale în valoarea totală a producţiei sectorului, de la 41,3% la 38,6%, 
majorându-şi ponderea în valoarea adăugată brută creată pe ansamblul indus-
triei prelucrătoare, de la 2,25% la 2,72%. 

Şi în cazul acestui sector industrial, forţa de muncă ocupată a manifestat 
o tendinţă continuă de scădere (total: -33,33%; muncitori: -35,50%), numărând 
numai 50 de mii de persoane în 1999 (-25 mii locuri de muncă), din care 40 de 
mii de muncitori (-22 mii locuri de muncă); din totalul salariaţilor din cadrul sec-
torului, 77,08% lucrau, la finele anului 1999, în întreprinderi cu proprietate ma-
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joritară privată, sectorul situându-se din acest punct de vedere pe primul loc în 
cadrul industriilor analizate, înaintea construcţiilor metalice (75,9%) şi depăşind 
media pe industria prelucrătoare (67,3%) şi media pe întreaga industrie 
(57,1%). 

Reflectând creşterea producţiei în condiţiile reducerii personalului, indicii 
productivităţii muncii pe un salariat au tins, în general să crească, depăşind 
sensibil nivelurile înregistrate pe ansamblul industriei prelucrătoare. 

Ponderea întreprinderilor cu activitate de cercetare-dezvoltare în totalul 
întreprinderilor din sector (38,6% în 1998, 30,0% în 1999), depăşeşte cu mult 
media la nivelul întregii industrii prelucrătoare (10%), sectorul numărându-se 
din acest punct de vedere printre cele mai bine plasate sectoare din cadrul ra-
murii, alături de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii (cu 
ponderi de 40% şi, respectiv, 29,2%) şi mijloace de transport rutier (peste 31-
32%). 

Din punct de vedere al numărului întreprinderilor cu produse şi tehnologii 
noi şi modernizate, sectorul se plasează pe locul 2-3 în cadrul ramurii, cu o 
pondere de 7,3% (1998) – 6,3% (1999) din totalul pe industria prelucrătoare, la 
mare distanţă după sectorul maşini şi echipamente (peste 21-23%) şi la un ni-
vel comparabil cu cel al mijloacelor de transport rutier (7,3-7,1%). 

Acest sector participă la export cu o pondere în creştere în ultimii ani (de 
la 2,7% în 1997, la 3,6% în 1998 şi 4,06% în 1999 – din exportul total al indus-
triei prelucrătoare româneşti), plasându-se pe locul doi din acest punct de ve-
dere în cadrul industriilor analizate, după sectorul de maşini şi echipamente 
(peste 6%) şi la concurenţă cu sectorul de alte mijloace de transport (3,4% în 
1998, 4,06% în 1999). 

Maşinile şi aparatele electrice fabricate de industria românească se ca-
racterizează, în general, printr-un nivel de competitivitate favorabil, produsele 
respective beneficiind în acelaşi timp de o piaţă activă, factori care permit men-
ţinerea fabricaţiei şi creşterea producţiei ia următoarele grupuri de produse: 
grupuri electrogene; motoare asincrone speciale; alternatoare; transformatoare 
electrice de putere; conductori şi cabluri electrice; acumulatoare electrice. Tot-
odată, facem precizarea că, la fel ca şi în celelalte sectoare industriale, şi aici 
rămâne valabilă necesitatea unor strategii de producţie şi de comercializare 
dinamice ale firmelor producătoare, care trebuie să se adapteze din mers la 
tendinţele majore de pe pieţele de profil, concomitent cu creşterea eficienţei 
producţiei şi asigurarea unui nivel de calitate a produselor conform cu exigen-
ţele utilizatorilor, precum şi cu îmbunătăţirea formelor şi a tehnicilor de comer-
cializare. 

 

5. Echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii. Producţia 
sectorului s-a majorat de peste 4,7 ori în 1994-1998, dar ponderea acesteia în 
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producţia totală a industriei prelucrătoare s-a diminuat în aceiaşi interval de la 
1,78% la 1,36%. 

Valoarea adăugată brută a crescut de peste 5 ori. Ponderea ei în cadrul 
valorii totale a producţiei sectorului a crescut de la 45,24% la 47,88%, în timp 
ce ponderea ei în valoarea adăugată brută pe totalul industriei prelucrătoare s-
a diminuat de la 2,29% la 1,93%, în acelaşi interval. 

Numărul mediu al salariaţilor din acest sector a înregistrat cea mai mare 
scădere din cadrul ramurii, ajungând la numai 10 mii de persoane în 1999 (-14 
mii) din care 6 mii muncitori (-12 mii); acest sector deţine cea mai mică ponde-
re în totalul salariaţilor din industria prelucrătoare: 0,6% din numărul mediu din 
1999, faţă de un total pe industriile analizate de 29,3%. Din totalul salariaţilor 
sectorului, la finele anului 1999 un procent de 60% lucra în unităţi cu proprieta-
te majoritară privată. 

Acest sector se numără printre sectoarele mai bine plasate din punct de 
vedere al ponderii deţinute în totalul întreprinderilor din cadrul sectorului cu ac-
tivitate, de cercetare-dezvoltare (40% în 1998, 29,2% în 1999, comparativ cu 
10% pe total industrie prelucrătoare), dar ocupă un loc modest în cadrul ramu-
rii, din punct de vedere al numărului de întreprinderi care au lansat în fabricaţie 
produse noi şi modernizate şi care au aplicat în producţie tehnologii noi şi mo-
dernizate (în 1998 şi 1999, acestea reprezentau 3,7% şi, respectiv, 2,5% din 
numărul total al întregii industrii prelucrătoare, fiind cele mai scăzute niveluri 
relative din cadrul industriilor analizate). 

Indicii productivităţii muncii pe un salariat evidenţiază creşteri cuprinse 
între 32% (1998) şi 95% (1999) în perioada 1996-1999 faţă de anul 1995, sec-
torul situându-se din acest punct de vedere pe locurile 2-3, după sectoarele de 
mijloace de transport rutier (ocupantul primului loc în perioada 1996-1999), 
maşini şi aparate electrice (locul doi, 1998) şi aparatură şi instrumente medica-
le, de precizie, optice şi ceasornicărie (locul doi, 1999). 

Din punct de vedere al participării la export, sectorul se plasează pe unul 
dintre ultimele locuri în cadrul industriilor analizate, alături de industriile de apa-
ratură şi instrumente-medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie, cu ponderi 
subunitare. Dacă adăugăm aici sectorul de mijloace ale tehnicii de calcul şi de 
birou, cu ponderi chiar mai mici în anii 1997-1998. observăm prezenţa slabă în 
cadrul exporturilor româneşti tocmai a produselor furnizate de industrii avansa-
te şi de vârf, care deţin poziţii semnificative în exporturile ţărilor dezvoltate, şi 
chiar în exporturile unor ţări recent industrializate. Produsele sectorului fac par-
te din produsele de înaltă tehnologie, care au ajuns pe plan mondial la perfor-
manţe tehnico-constructive notabile, fiind în acelaşi timp susceptibile de noi 
evoluţii, în pas cu progresele care se înregistrează continuu în domeniul elec-
tronicii, al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. 

În România, producţia de televizoare se bazează, în principal, pe activi-
tatea de asamblare a seturilor furnizate de firme străine, mari producătoare în 
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domeniu (LG, Daewoo, Samsung, dar şi Sony, Thomson etc.) şi este puternic 
concurată de importul de produse finite noi şi second-hand, acestea din urmă 
acoperind o proporţie relativ importantă a cererii populaţiei, date fiind preţurile 
mai accesibile, în condiţiile unei puteri de cumpărare reduse. Prin urmare, ori-
entarea acestei industrii trebuie să ţină seama de posibilităţile de a se încadra 
rapid în tendinţele pieţei mondiale, având în vedere gradul de saturare care 
este ridicat şi în creştere atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa europeană, dar şi 
alte pieţe, precum şi faptul că acest sector este dominat de firme care au obţi-
nut de-a lungul timpului rezultate remarcabile în dezvoltarea produsului şi care 
continuă să investească în acest sens un efort de cercetare-dezvoltare impor-
tant. Situaţia este oarecum similară în domeniul fabricaţiei de radio-receptoare. 

Perspective de dezvoltare mai bune are industria de telecomunicaţii, un-
de au pătruns investitori străini cu bune rezultate în domeniu (Alcatel, Siemens, 
Ericsson), care au contribuit la dezvoltarea telefoniei digitale în ţara noastră. 

Pe ansamblu, situaţia sectorului reclamă o strategie activă de restructu-
rare şi de integrare în tendinţele pieţei mondiale, bazată pe o politică realistă, 
care să ţină seama de decalajul existent în dezvoltarea acestor industrii în ţara 
noastră, dar şi de semnificaţia acestor sectoare pentru viitorul industriei româ-
neşti şi de posibilităţile de integrare eficientă în structurile industriale europene 
şi mondiale; pe politici de firmă concurenţiale, bazate pe raţionalizarea şi creş-
terea eficienţei producţiei; această strategie trebuie să se fundamenteze şi pe 
un management performant, sau pe o activitate susţinută de pătrundere pe pie-
ţele globale, inclusiv prin utilizarea diverselor forme de cooperare şi parteneriat 
cu firme străine – bine poziţionate pe pieţele respective. 

6. Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornică-
rie. Acest sector deţine cea mai mică pondere în producţia industriei prelucră-
toare româneşti, o pondere subunitară, în scădere, de la 0,94% în 1994 la 
0,50% în 1998 (este urmat de sectorul de mijloace ale tehnicii de calcul şi de 
birou, cu o pondere în creştere, de la 0,28% la 0,63% în acelaşi interval, singu-
rele două sectoare dintre industriile analizate care au ponderi subunitare în 
producţia industriei prelucrătoare româneşti). Produsele analizate deţin aproa-
pe 2% din valoarea totală a producţiei industriei prelucrătoare a Uniunii Euro-
pene, pondere comparabilă cu cea înregistrată în Japonia, dar inferioară celei 
înregistrate în SUA (3,4%). 

Producţia sectorului (exprimată în preţuri curente) a crescut în intervalul 
1994-1998 de 3,3 ori, aceasta fiind cea mai mică creştere din cadrul industriilor 
analizate: celelalte sectoare au înregistrat creşteri cuprinse între 4,2 (maşini şi 
echipamente) şi 13,9 (mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou) ori, faţă de o 
medie pe ansamblul industriei prelucrătoare de 6,21 ori. 

Valoarea adăugată brută a înregistrat o creştere, de 2,87 ori, de aseme-
nea inferioară comparativ cu celelalte industrii analizate (4,03 ori la maşini şi 
echipamente – 15 ori la mijloacele tehnicii de calcul şi de birou) şi cu media pe 
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industria prelucrătoare (5,96 ori). Ca rezultat, ponderea sectorului în valoarea 
adăugată brută pe totalul industriei prelucrătoare s-a diminuat de la 1,4% în 
1994 la 0,7% în 1998. Creşterea valorii adăugate brute a fost mai lentă şi com-
parativ cu creşterea producţiei sectorului (3,3 ori), ceea ce s-a reflectat în dimi-
nuarea ponderii valorii adăugate brute în producţie, de la 53,1 % la 46,3%. 

Numărul mediu al salariaţilor din cadrul sectorului s-a redus cu aproape 
54% în intervalul 1994-1999, de la 26 de mii la 12 mii (din care numărul de 
muncitori s-a diminuat de la 20 de mii Ea 9 mii sau cu 55%), comparativ cu o 
scădere medie de 40% pe ansamblul industriilor analizate, reprezentând 0,7% 
din totalul forţei de muncă ocupate în industria prelucrătoare românească 
(comparativ cu circa 3% în UE şi Japonia şi 4,4% în SUA). Două treimi din po-
pulaţia ocupată în acest sector de activitate lucrează în întreprinderi cu proprie-
tate majoritară privată. 

Întreprinderile cu activitate de cercetare-dezvoltare deţin o pondere de 
aproape 26% (1999) în totalul întreprinderilor din cadrul sectorului, faţa de me-
dia de 10 % pe industria prelucrătoare, sectorul situându-se din acest punct de 
vedere pe locul 5 între cele 8 grupe de industrii analizate. Fabricaţia de apara-
tură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie se plasează 
pe ultimul loc, la concurenţă cu sectorul de echipamente şi aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii, din punct de vedere al numărului de întreprinderi ca-
re au lansat în fabricaţie produse noi şi modernizate şi care au aplicat în pro-
ducţie tehnologii noi şi modernizate, de numai 6 din totalul de 239 în industria 
prelucrătoare (2,5% din total faţă de 50,1% pe ansamblul celor 8 grupe de in-
dustrii analizate). 

Sectorul ocupă o poziţie modestă şi din punct de vedere al contribuţiei 
sale la oferta de export a industriei prelucrătoare româneşti, cu o pondere care 
a oscilat între 0,23-0,39% în anii 1997-1999. 

Evoluţia nefavorabilă înregistrată în acest sector este rezultatul nivelului 
din ce în ce mai redus al resurselor disponibile pentru funcţionarea, şi cu atât 
mai mult pentru modernizarea sectorului, multe întreprinderi fiind obligate să-şi 
îngusteze activitatea şi chiar să se limiteze la prestarea de servicii industriale. 

Facem precizarea că fabricaţia de aparatură şi instrumente medicale, de 
precizie, optice şi ceasornicărie reprezintă un sector de activitate important în 
cadrul ansamblului industriei electrotehnice şi electronice, având un rol deose-
bit în procesul de modernizare a întregii economii. Reabilitarea acestui sector 
trebuie să ţină seama de posibilităţile reale de menţinere a acestuia, determi-
nate atât de condiţiile concrete ale pieţei interne (inclusiv experienţa în acest 
domeniu de activitate şi necesarul pieţei interne), cât şi de tendinţele pe plan 
mondial. 

Piaţa produselor şi serviciilor din industria de echipamente electrice şi 
optice în ansamblul său este estimată la 1,5 miliarde de euro (0,1% din volu-
mul pieţei mondiale). În cadrul acestei pieţe, segmentul ocupat de electronică 
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depăşeşte 50% şi se caracterizează prin ritmuri de creştere mai rapide, în timp 
ce piaţa mecanicii fine creşte într-un ritm mai lent, iar piaţa electrotehnicii se 
restrânge. 

În România, piaţa produselor şi serviciilor din industria menţionată a în-
registrat, în ultimii ani, o tendinţă de stagnare, care nu reflectă însă o saturare 
a pieţei, ci, dimpotrivă, o lipsă acută de resurse pentru modernizare şi dezvol-
tare, implicit o cerere potenţială apreciabilă. Transformarea acestei industrii 
într-un sector viabil, optim structurat şi bazat pe specializare, ar putea repre-
zenta o soluţie de viitor avantajoasă, pe această cale asigurându-se evitarea 
unei dependenţe sporite de import, dar şi creşterea ponderii sectoarelor de vârf 
în totalul industriei prelucrătoare româneşti, capabilă să favorizeze ameliorarea 
de ansamblu a structurii producţiei industriale româneşti şi reducerea decalaje-
lor faţă de ţările avansate, permiţând o mai bună capacitate de integrare a 
economiei româneşti în structurile europene. 

 

7. Mijloace de transport rutier. Cu o pondere de 4% în totalul producţiei 
industriei prelucrătoare româneşti, acest sector se situează pe locul doi între 
grupurile de industrii analizate, după maşini şi echipamente (4,9% în 1998). 
Mijloacele de transport rutier împreună cu grupa de alte mijloace de transport 
însumează 6% din producţia industriei prelucrătoare româneşti, faţă de 11% în 
Uniunea Europeană. 

În perioada 1994-1998, producţia de mijloace de transport rutier s-a ma-
jorat de aproape 7,4 ori (în preţuri curente), ritm comparabil cu cel înregistrat în 
industria de maşini şi echipamente (7,7 ori) şi industria de alte mijloace de 
transport (7,3 ori) şi depăşit numai de industria de mijloace ale tehnicii de cal-
cul şi de birou (13,9 ori), superior mediei pe ansamblul industriei prelucrătoare 
(6,2 ori). Ponderea sectorului în producţia industriei prelucrătoare româneşti a 
crescut în anii 1994-1998 de la 3,4% la 4,6%. 

Valoarea adăugată brută a crescut mai lent decât producţia, majorându-
se în acelaşi interval de 6,5 ori, concomitent cu o diminuare a ponderii sale în 
producţie, de la 32,68% la 28,87% în cadrul intervalului. Ponderea sectorului în 
valoarea adăugată brută totală a industriei prelucrătoare s-a majorat de la 
3,16% la 3,46%, nivel care plasează aceste produse pe locul trei între industrii-
le analizate, după maşini şi echipamente (6,1%) şi construcţii metalice şi pro-
duse din metal (4,17%) şi înaintea fabricaţiei de maşini şi aparate electrice 
(2,72%). 

Numărul mediu al salariaţilor din cadrul acestui sector de activitate s-a 
menţinut la peste 100 de mii de persoane în 1994-1996, apoi s-a înscris în 
tendinţa generală de scădere, diminuându-se cu numai 21% pe ansamblul in-
tervalului 1994-1999, comparativ cu -40% pe ansamblul industriilor analizate şi 
-32% pe ansamblul industriei prelucrătoare. Din acest total, 35,5% lucrează în 
întreprinderi aflate în proprietate majoritară privată (nivel comparabil cu ce! din 
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sectorul de alte mijloace de transport, şi unul dintre cele mai joase din cadrul 
industriilor analizate, după maşini şi echipamente (25,3%). 

Analiza indicilor productivităţii muncii pe un salariat evidenţiază acest 
sector, care s-a plasat pe primul loc între industriile analizate, în intervalul 
1996-1999 (1995=100), cu creşteri de la an la an, cuprinse între +69,9% în 
1996 şi +145,6% în 1999. Menţionăm că indicii medii pe ansamblul industriei 
prelucrătoare au oscilat în aceeaşi perioadă între 99,5(1998)-113,1(1999). 

Sectorul deţine o poziţie favorabilă din punct de vedere al ponderii deţi-
nute de întreprinderile cu activitate de cercetare-dezvoltare în numărul total de 
întreprinderi: 31,3% în 1998 (locul trei între industriile analizate) şi 32,3% în 
1999 (primul loc), comparativ cu 10% pe ansamblul industriei prelucrătoare, ca 
şi din punct de vedere al numărului de întreprinderi care au lansat în fabricaţie 
produse noi şi modernizate şi care au aplicat în producţie tehnologii noi şi mo-
dernizate (20 din 271 pe ansamblul industriei prelucrătoare în 1998 şi 17 din 
239 în 1999), ocupând locul doi între industriile analizate, după maşini şi echi-
pamente. 

Ponderea sectorului la export este relativ joasă, oscilând în ultimii ani în 
jurul cifrei de 2% din exportul industriei prelucrătoare (comparativ cu o pondere 
în producţie de 4%). 

Sectorul se află în plin proces de restructurare şi privatizare: producţia 
de autoturisme de oraş este privatizată în totalitate (firmele Renault şi Dae-
woo); producţia de autoturisme de teren continuă să fie în proprietate de stat, 
necesitând o urgentare a procesului de privatizare şi, respectiv, de asociere cu 
un investitor bine poziţionat pe piaţa produsului; fabricaţia de autocamioane se 
bazează pe licenţa MAN, modernizată cu forţe proprii, şi cunoaşte un proces 
de aliniere la standardele internaţionale; fabricaţia de autobuze se realizează 
în cooperare cu firme de prestigiu (carosierul De Simon şi producătorul de mo-
toare MAN-Voight). 

Sunt produse cu o piaţă internă destul de mare, dar şi foarte expuse la 
concurenţă, atât pe piaţa internă, cât, mai ales, pe piaţa externă. Cererea exis-
tentă pe piaţa internă justifică menţinerea şi, în acelaşi timp, dezvoltarea dife-
renţiată a acestor segmente de fabricaţie, având totodată în vedere efectul 
important de antrenare şi de dezvoltare a industriilor orizontale (piese, acceso-
rii), impactul asupra ocupării forţei de muncă în localităţile unde sunt concen-
trate, dar şi şansa de a oferi cumpărătorilor români produse la preţuri mai 
apropiate de capacitatea de plată, concomitent cu recâştigarea poziţiilor pe 
pieţele externe. Rămâne esenţială nevoia de creştere a competitivităţii firmelor 
producătoare din România şi a produselor lor, dat fiind gradul înalt de concen-
trare a fabricaţiei produselor respective pe piaţa mondială, dominată de firme 
puternice, ele însele antrenate într-o competiţie ascuţită, activând pe pieţe glo-
bale. 
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8. Alte mijloace de transport. Această grupă deţine o pondere de circa 
2% în producţia industriei prelucrătoare româneşti. Producţia sectorului a cres-
cut de circa 7,33 ori în perioada 1994-1998, depăşind media pe ansamblul in-
dustriei prelucrătoare (6,21%). Valoarea adăugată a crescut mai lent 
comparativ cu producţia, respectiv de numai 6,53 ori, diminuându-şi ponderea 
în valoarea producţiei, de la 36,39% la 32,4 %, dar a crescut mai rapid decât 
media pe ansamblul industriei prelucrătoare (5,96 ori), majorându-şi ponderea 
în valoarea adăugată totală din industria prelucrătoare, de la 1,7% la 1,9%, ni-
vel inferior majorităţii industriilor analizate (depăşeşte doar mijloacele tehnicii 
de caicul (0,46%) şi aparatura şi instrumentele medicale etc. (0,7%), sectoare 
care aşa cum am văzut sunt insuficient dezvoltate în ţara noastră, din cauzele 
arătate). 

Numărul mediu al salariaţilor din întreprinderile sectorului a scăzut cu 
peste 26% în intervalul 1994-1999, cifrându-se la 67 de mii de persoane la fi-
nele perioadei (-21 mii locuri de muncă), din care numărul de muncitori s-a re-
dus cu 27%, la 54 de mii (-20 mii locuri de muncă). Din totalul lucrătorilor din 
acest sector, numai 35,8% lucrează în întreprinderi cu proprietate majoritară 
privată, unul dintre cele mai joase niveluri în cadrul industriilor analizate şi infe-
rior mediei pe ansamblul industriei prelucrătoare (67,3%). 

Sectorul se plasează pe unul dintre ultimele locuri în cadrul industriilor 
analizate şi din punct de vedere ai ponderii deţinute de întreprinderile cu activ i-
tate de cercetare-dezvoltare (16,7% din total în 1998, 20,8% în 1999, nive! su-
perior însă mediei pe industria prelucrătoare, de 10%), precum şi din punct de 
vedere al numărului de întreprinderi care au lansat în fabricaţie produse noi şi 
modernizate şi care au aplicat în producţie tehnologii noi şi modernizate (numai 
8 întreprinderi, respectiv 3,3% din totalul pe industria prelucrătoare). 

Ponderea sectorului în exportul românesc de produse ale industriei pre-
lucrătoare s-a majorat în ultimii ani, de la 2,6% în 1997 la 4,1% în 1999, secto-
rul plasându-se din acest punct de vedere pe locul trei între cele 8 grupe de 
industrii analizate, după construcţii metalice şi produse din metal şi maşini şi 
aparate electrice. 

Industriile componente, respectiv producţia de mijloace de transport fe-
roviar şi construcţiile navale, sunt industrii care pot fi menţinute, valorificându-
se experienţa în domeniu şi asigurându-se satisfacerea într-o proporţie ridicată 
a necesarului pieţei interne, precum şi continuarea/reluarea relaţiilor cu clienţi 
străini tradiţionali. În cazul materialului rulant de cale ferată, produse de un ni-
vel tehnic mediu în prezent, societăţile producătoare trebuie să aplice progra-
me active de modernizare a produselor, inclusiv prin colaborarea cu investitori 
străini puternici interesaţi în zonă, soluţie care ar putea conduce la o creştere a 
competitivităţii produselor fabricate în România şi, implicit, o lărgire a cercului 
de clienţi externi potenţiali. Construcţiile navale, sector care beneficiază de tra-
diţie şi existenţa unei forţe de muncă specializate, având totodată o bună com-
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petitivitate la export (bazată pe raportul calitate-preţ), ca şi avantajul poziţiei 
geografice, are multiple oportunităţi de dezvoltare, inclusiv posibilitatea dezvol-
tării unei industrii orizontale, prin realizarea în ţară a unor părţi componente 
(construcţia metalică, ancore, motoare, echipament electric). Dezvoltarea sec-
torului trebuie să ţină seama însă de nevoia de îmbunătăţire a productivităţii 
muncii. O problemă dificilă o reprezintă dependenţa sectorului de împrumuturi 
bancare pe termen lung, implicând un volum mare de plăţi în contul dobânzii. 

În concluzie la cele de mai sus, apreciem că industriile analizate repre-
zintă o componentă majoră a procesului de ajustare sectorială a industriei ro-
mâneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, relansarea 
ansamblului acestor industrii impunându-se ca obiectiv vital al strategiei de 
dezvoltare economică a României. Atingerea acestui obiectiv reclamă o abor-
dare realistă şi constructivă atât în planul politicii industriale adoptate de Gu-
vern, cât şi în planul politicilor de producţie şi comercializare ia nivelul 
societăţilor producătoare. Acestea din urmă au un rol foarte important în pune-
rea în aplicare a unor măsuri concrete de modernizare a produselor, de reali-
zare a acestora la parametri comparabili cu produsele realizate în ţările Uniunii 
Europene, inclusiv prin atragerea de parteneri străini care pot asigura pachete 
importante de inputuri (capital, tehnologie, capacitate tehnică, profesională şi 
managerială sporită, ca şi acces la reţele de distribuţie bine cotate pe pieţele 
produselor respective), de îmbunătăţire a formelor şi tehnicilor de comercializa-
re a produselor. 

Politicile sectoriale trebuie să ţină seama de importanţa industriilor res-
pective pentru economia naţională, ele fiind producătoare de bunuri de echi-
pament pentru întreaga economie naţională şi pentru populaţie, şi trebuie să 
vizeze creşterea competitivităţii şi a performanţelor, reducerea decalajelor faţă 
de producătorii din statele avansate şi în primul rând, din Uniunea Europeană. 
Ele trebuie să asigure realizarea unui mediu de afaceri dinamic, dezvoltarea 
pieţei libere şi încurajarea concurenţei, adâncirea şi accelerarea ajustării struc-
turale, prin restructurare şi privatizare, asigurarea compatibilităţii cu mediul în-
conjurător, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, întărirea cooperării 
industriale cu firme de prestigiu, care pot furniza pachete importante de inpu-
turi, antrenând producătorii români în competiţia pe pieţe globale. 

Industria construcţiilor de maşini, a electrotehnicii, electronicii şi mecani-
cii fine reprezintă motorul dezvoltării industriale şi economice al unei ţări, întru-
cât aceste industrii sunt, în esenţă, industrii producătoare de bunuri de investiţii 
şi de bunuri industriale de consum de folosinţă îndelungată. 

Produsele ramurii beneficiază de o cerere mare pe piaţa internă, putând 
asigura o parte însemnată din suportul tehnic al restructurării celorlalte sectoa-
re ale economiei naţionale şi acoperirea în proporţie crescândă a cererii interne 
de bunuri de folosinţă îndelungată. Pe de altă parte, ramura poate şi trebuie 
să-şi majoreze contribuţia la oferta de export a României, ca factor de creştere 
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cantitativă şi calitativă a potenţialului economic naţional, produsele sale perm i-
ţând un grad ridicat de valorificare a materiei prime şi materialelor (de 6-7 ori). 

Prin urmare, gradul de dezvoltare a sectoarelor ramurii, nivelul lor tehno-
logic, capacitatea lor de a contribui la echiparea economiei naţionale cu maşini, 
echipamente, aparatură, mijloace de transport, la standarde de performanţă 
comparabile cu cele comercializate pe plan internaţional, cât şi la schimburile 
internaţionale în domeniu sunt probleme care trebuie să preocupe atât specia-
liştii şi autorităţile din cadrul ramurii, cât şi forurile de decizie la nivel superior. 

Potenţialul tehnic şi uman existent în diversele sectoare ale ramurii, tra-
diţia şi experienţa dobândite în acest domeniu oferă premisele necesare susţi-
nerii efortului de modernizare şi relansare a acestui domeniu de activitate – 
vital pentru viitorul economic al ţării, pentru poziţionarea favorabilă a României 
în arhitectura economică mondială. 

Redresarea industriei de. profil, restructurarea şi modernizarea acesteia 
– în cadrul unui proces mai amplu de redefinire a rolului ramurii şi de reconfigu-
rare în consens cu schimbările dinamice care au loc în economia mondială şi 
aspiraţiile ţării noastre de integrare în UE – ar putea reprezenta un vector de 
seamă al relansării economiei româneşti, conţinând în sine un uriaş potenţial 
pentru ieşirea din criză a economiei naţionale şi pentru crearea premiselor ne-
cesare integrării ţării în structurile europene, în ansamblul economiei mondiale, 
o economie care se globalizează şi în care cuvântul de ordine este competitiv i-
tatea. 

Pentru aceasta este însă necesar ca restructurarea şi modernizarea ra-
murii să ţină seama de exigenţele sporite impuse de dinamica accelerata a 
progresului tehnic contemporan, cu toate implicaţiile pe care aceasta le induce 
în contextul internaţionalizării şi al globalizării proceselor economice, şi să 
permită integrarea ei în tendinţele de evoluţie din ţările avansate, concomitent 
cu valorificarea avantajelor locale, cu luarea în considerare a particularităţilor şi 
a nevoilor economiei naţionale. 

Restructurarea ramurii necesită o abordare de ansamblu şi sectorială, 
orientată către o mai bună poziţionare a acesteia din punct de vedere al nivelu-
lui tehnologic şi de competitivitate, în concordanţă cu direcţiile strategice pe 
care le reclamă pregătirea structurii economico-productive a ţării în vederea 
integrării în UE, a racordării la tendinţele majore înregistrate în dezvoltarea ra-
murii pe plan mondial. 

Acest proces trebuie să cuprindă, alături de schimbări, adaptări şi ajus-
tări la nivel de ramură, la nivel sectorial şi intersectorial, şi acele transformări – 
mai sensibile – care vizează comportamentul agenţilor economici, adaptarea 
acestora la mediul de afaceri concurenţial, motivaţia pentru dezvoltare, capaci-
tatea de a-şi asuma riscurile dezvoltării. El trebuie să includă, de asemenea, 
modernizarea organizării şi conducerii proceselor de producţie, promovarea 
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unor tehnici de management performante, dezvoltarea unei activităţi de marke-
ting care să asigure încadrarea optimă în dinamica exigenţelor pieţei. 

Produsele ramurii sunt solicitate atât pe piaţa internă, unde utilizatorii in-
dustriali şi cei neindustriali manifestă o cerere sporită de produse, cât şi pe pie-
ţele tradiţionale de export, ca şi pe alte pieţe. Numai că acum, o dată cu 
deschiderea pieţelor, concurenţa este foarte mare şi problema principală este 
să te adaptezi la cerinţele pieţei, ia termenele impuse şi la preţuri uneori puţin 
convenabile pentru producătorul român. Acest lucru este valabil atât la intern, 
unde utilizatorii se orientează rapid spre produse cu caracteristici tehnico-
funcţionale şi performanţe superioare, dar mai ales la„ extern, unde oferta este 
extrem de generoasă, ca diversitate şi ritm de înnoire. 

Acţiunile de restructurare realizate până în prezent, în general lente şi cu 
efecte pe măsură, s-au bazat în principal pe eforturi proprii, limitate de epuiza-
rea resurselor de autofinanţare a operatorilor economici, care totodată s-au 
confruntat cu o concurenţă aprigă, din partea firmelor străine, inclusiv pe piaţa 
românească. De altfel, pentru numeroşi producători autohtoni de aparatură, şi, 
în general, de maşini şi utilaje, o cerinţă majoră o reprezintă recucerirea pieţei 
interne, lucru posibil prin oferirea de produse competitive, la niveluri de preţ şi 
performanţe ridicate, şi care ar permite în acelaşi timp revenirea pe pieţe tradi-
ţionale de export şi chiar pătrunderea pe noi pieţe. 

Politica dezvoltării ramurii, ca parte componentă a sectorului industrial pe 
ansamblul său, trebuie să asigure îmbunătăţirea productivităţii interne conco-
mitent cu creşterea competitivităţii externe. 

Politicile sectoriale promovate în cadrul ramurii trebuie să vizeze o serie 
de obiective, cum sunt: 

• reconfigurarea structurii sectoriale şi de fabricaţie în consens cu criteriile 
de performanţă economică şi competitivitate derivate din strategiile de 
consolidare a economiei de piaţă în România şi de integrare a econo-
miei româneşti în tendinţele de dezvoltare regionale şi mondiale, dar şi 
cu nevoia de satisfacere a cererii interne în dinamica sa şi de sporire a 
volumului şi eficienţei exportului; 

• selectarea şi redimensionarea întreprinderilor, finalizarea procesului de 
privatizare, întărirea disciplinei legislative în domeniul concurenţei; 

• sporirea potenţialului concurenţial al firmelor româneşti pe calea alianţe-
lor strategice şi a structurilor de tip holding, în scopul adaptării industriei 
româneşti la tendinţele de globalizare; 

• valorificarea potenţialului naţional de cercetare şi racordarea crescândă 
a obiectivelor cercetării la noile cerinţe ale integrării eforturilor de mo-

dernizare şi dezvoltare a economiei româneşti în tendinţele regionale şi 
mondiale, stimulând totodată cooperarea cu parteneri din Uniunea Eu-
ropeană; 

• Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă tehnico-constructivi' şi creşte-
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rea nivelului tehnic şi calitativ al produselor la nivelul standardelor recu-
noscute în UE şi în alte ţări avansate ale lumii, inclusiv cu respectarea 
cerinţelor de protecţie a mediului şi economisire a resurselor, în vederea 
asigurării dezvoltării durabile, urmărindu-se reducerea progresivă până 
la eliminare a decalajelor care ne despart de ţările dezvoltate; 

• intensificarea exportului de produse din cadrul ramurii, concomitent cu 
îmbunătăţirea structurii pe produse prin sporirea ponderii produselor de 
nivel tehnic ridicat şi al celor cu grad ridicat de prelucrare şi valoare adă-
ugată mare, urmărindu-se, în principal, poziţionarea strategică a Româ-
niei pe piaţa UE, cât şi expansiunea exportului pe pieţe tradiţionale' sau 
alte pieţe; 

• sporirea contribuţiei ramurii la accelerarea procesului de informatizare a 
economiei româneşti, ca obiectiv major în cadrul politicilor de ajustare şi 

modernizare structurală a economiei ţării în ansamblul său. 
În orice tentativă de reconfigurare a structurii industriale a economiei 

româneşti este necesar să se pornească de la nevoia de competitivitate, prin-
cipalul criteriu practic de selectare a activităţilor economice în contextul globa-
lizării. Un sector este viabil dacă se dovedeşte capabil să asigure creştere 
într-un mediu deschis, concurenţial. Prin urmare, în procesul actual de mo-
dernizare şi dezvoltare a economiei româneşti, industria trebuie abordată se-
lectiv, prin prisma segmentelor sale viabile, ca şi a capacităţii sale de 
modernizare. 

În legătură cu aceasta, un rol important revine cercetării ştiinţifice, capa-
cităţii ei de a contribui la susţinerea ramurii în cursa pentru competitivitate pe 
pieţe globale. 

Nevoia susţinerii unei activităţi riguroase în domeniul cercetării ştiinţifice, 
fundamentate şi aplicative, nu a fost niciodată mai mare ca în prezent, acest 
sector de activitate fiind chemat să ajute la depăşirea decalajelor şi la înscrie-
rea cu sorţi de izbândă a industriei româneşti în tendinţele de dezvoltare care 
se manifestă pe plan regional şi pe plan mondial, concomitent cu asigurarea 
unei dezvoltări durabile, bazată pe utilizarea eficientă şi responsabilă a resur-
selor naturale şi pe protecţia mediului, pe crearea unui ambient prietenos pen-
tru fiinţa umană, în dubla sa calitate, de creator şi utilizator de produse. 
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Procesul de pregătire a aderării ţării noastre la Uniunea Europeană pre-
supune o serie de restructurări in ceea ce priveşte modul de funcţionare 
a pieţei forţei de muncă. În acest fel se pot genera premisele unei creş-
teri sensibile a competitivităţii, concomitent cu asigurarea compatibilităţii 
instituţionale dintre economia românească şi economia europeană. Pen-
tru ca acest demers să ducă la rezultatele scontate, este necesar un 
studiu atent al caracteristicilor definitorii ale modelelor de funcţionare a 
pieţei forţei de muncă în ţările cu economie de piaţă consolidată, precum 
şi al consecinţelor pe care extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale 
şi a globalizării le au asupra posibilităţilor de utilizare a capitalului uman. 
 
 

1. Clarificarea noţiunii de model  
al ocupării forţei de muncă 

Performanţele obţinute de diferitele ţări în utilizarea resurselor umane de 
care dispun la un moment dat sunt condiţionate. În mare măsură, de caracte-
risticile modelului de ocupare a forţei de muncă. Parte componentă a mecanis-
mului de funcţionare a pieţei forţei de muncă, modelul de ocupare relevă 
relaţiile statornicite pe intervale de timp relativ îndelungate referitoare la aloca-
rea, remunerarea, asigurarea protecţiei sociale şi reconversia forţei de muncă. 

Modelul de ocupare a forţei de muncă este un rezultat al acţiunii unei 
multitudini de factori de natură tehnologică, instituţională, demografică. Res-
pectivii factori exercită o influenţă concomitentă, de intensitate şi sens diferite. 
Din acest motiv, este necesar ca analiza modelelor de ocupare să se desfă-
şoare pe mai multe planuri, dintre care cele mai importante sunt: 

 
A. Distribuţia pe ramuri şi sectoare de activitate a populaţiei 

ocupate. În literatura de specialitate se subliniază că structura ocupării forţei 
de muncă redă o imagine reprezentativă a activităţilor desfăşurate într-o 
perioadă de timp în economie şi în viaţa socială, posibilităţile de dezvoltare în 
viitor, precum şi interesele economice pe care acestea le generează. Chiar 
dacă repartizarea forţei de muncă pe diferitele ramuri ale economiei se află 
într-o continuă schimbare, conexiunile interne ale aparatului productiv duc, pe 
termen scurt, la o stabilitate structurală. Structura ocupării forţei de muncă 
poate furniza indicii asupra stadiului de dezvoltare economică şi socială a unei 
ţări, a gradului de participare la circuitul economic internaţional. 

Repartizarea populaţiei ocupate pe ramuri şi domenii de activitate 
reflectă intersecţia dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. Astfel, în cadrul 
fiecărei ramuri se pot reliefa următoarele relaţii: 

E = C – V şi 
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E = O – U, unde: 
E = populaţia ocupată; 
C = cererea de forţă de muncă; 
V = numărul de locuri de muncă vacante; 
O = oferta de forţă de muncă; 
U = numărul de şomeri. 
În acest fel se observă că diferenţa dintre cererea şi oferta de forţă de 

muncă este egală cu diferenţa dintre numărul de locuri de muncă vacante şi 
numărul de şomeri. În aceste condiţii se poate deduce că posibilităţile de 
utilizare a forţei de muncă depind nu numai de mărimea cererii, ci şi de 
calitatea şi mobilitatea ofertei de forţă de muncă. 

Dar pentru a fi încadrate în activităţile utile din punct de vedere economic 
şi social, persoanele active care alcătuiesc oferta de forţă de muncă trebuie să 
posede un anumit nivel de calificare şi să li se confere un status ocupaţional. 

 
B. Structura populaţiei ocupate pe meserii şi profesii. De regulă, în 

statistica internaţională se utilizează următoarea clasificare, adoptată în 1988: 
1. membri ai corpurilor legiuitoare, cadre superioare ale administraţiei 

publice, conducători şi cadre superioare din întreprinderi; 
2. profesii intelectuale şi ştiinţifice; 
3. profesii tehnice de nivel mediu; 
4. funcţionari de birou; 
5. lucrători în servicii şi comerţ; 
6. agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură şi silvicultură; 
7. artizani şi lucrători în meserii de tip artizanal; 
8. operatori de instalaţii şi maşini, lucrători la liniile de montaj; 
9. lucrători şi funcţionari; necalificaţi; 
10. forţele armate. 
Structura pe meserii şi profesii este determinată de ponderea diferitelor 

ramuri şi domenii de activitate în totalul populaţiei ocupate, pe de o parte, pre-
cum şi de cerinţele proceselor tehnologice, pe de altă parte. De asemenea, ea 
este influenţată şi de o serie de factori instituţionali, cum ar fi: modul de funcţi-
onare a administraţiei publice, mărimea întreprinderilor, nivelul de educaţie şi 
instruire a populaţiei active. 

 
C. Structura populaţiei ocupate după statusul ocupaţional. Având în 

vedere recomandările celei de-a 15-a Conferinţe Internaţionale a Statisticienilor 
din domeniul forţei de muncă care a avut loc în 1993, se pot deosebi şase 
categorii de status ocupaţional: 

1. salariaţi; 
2. patroni; 
3. lucrători pe cont propriu; 
4. membri ai cooperativelor de producţie; 
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5. lucrători familiali; 
6. lucrători care pot fi clasificaţi după statusul ocupaţional. 

Structura populaţiei ocupate după statusul ocupaţional este puternic 
influenţată atât de structura ocupării pe ramuri şi domenii de activitate, cât şi de 
acţiunea unor factori instituţionali în cadrul diferitelor ramuri. De asemenea, 
vârsta populaţiei ocupate îşi pune amprenta asupra ponderii diferitelor categorii 
de status ocupaţional. De regulă, persoanele ocupate de vârstă pre şi post-
activă sunt mai bine reprezentate în cadrul categoriilor de populaţie ocupată 
nesalarială. În acelaşi timp, se pot identifica deosebiri pe sexe ale structurii 
populaţiei ocupate după statusul ocupaţional. 

 
D. Numărul de ore lucrate. În analiza caracteristicilor modelelor de 

ocupare a forţei de muncă este necesar să se ţină seama şi de numărul de ore 
lucrate. Durata medie a muncii este condiţionată, în principal, de caracteristicile 
procesului tehnologic şi de pulsul cererii pe piaţa bunurilor şi serviciilor, de 
factori instituţionali (raportul de forţe dintre patronat şi sindicate, formele de 
utilizare a forţei de muncă practicate), sau de caracteristicile sociodemografice 
ale persoanelor ocupate. 

Indicatorii menţionaţi anterior conturează în linii generale modelul de 
ocupare a forţei de muncă existent la un moment dat în cadrul unei economii 
naţionale. Dar în mod indirect, modelul de ocupare a forţei de muncă este 
influenţat şi de alţi factori cum ar fi: 

a) modul de stabilire a salariilor şi gradul de segmentare a pieţei forţei de 
muncă; 

b) gradul de impozitare a veniturilor salariale şi mărimea relativă a contribu-
ţiei pentru asigurările sociale; 

c) evoluţia salariului pe parcursul vieţii active; 
d) cadrul instituţional pentru inserţia şi reinserţia pe piaţa forţei de muncă a 

persoanelor active; 
e) condiţiile de lucru şi măsurile de sprijinire a creşterii calitative a ofertei de 

forţă de muncă. 
De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere şi intensitatea fricţiunilor 

care apar în funcţionarea modelelor de ocupare a forţei de muncă, reflectate 
de: 

a) caracteristicile şomajului; 
b) incidenţa accidentelor şi bolilor profesionale; 
c) numărul şi durata acţiunilor greviste. 



 

 

2. Modele de ocupare a forţei de muncă în ţările cu 
economie de piaţă consolidată 

 

Faptul că posibilităţile de utilizare a forţei de muncă sunt determinate de 
factori tehnologici, instituţionali sau demografici face ca, în realitate, să existe 
mai multe modele de funcţionare a pieţei forţei de muncă, 

În perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial s-au conturat 
două mari tipuri de funcţionare a economiei de piaţă în ţările dezvoltate, res-
pectiv: 

a) economia de piaţă de tip liberal prezentă mai cu seamă în ţările anglo-
saxone (Regatul Unit, SUA, Canada, Australia); 

b) economia de piaţă de tip renan, care este caracteristică pentru ţările 
dezvoltate din Europa continentală şi pentru Japonia. 
Tipul concret de economie de piaţă influenţează nu numai funcţionarea 

modelului de ocupare a forţei de muncă, dar şi alte componente ale mecanis-
mului economic, cum ar fi: sistemul financiar-bancar, guvernanta corporativă, 
sistemul prestaţiilor sociale, etc. 

Fiecare dintre tipurile concrete de economie de piaţă are, din punct de 
vedere al utilizării forţei de muncă, avantaje şi dezavantaje. 

Astfel, în economia de piaţă de tip liberal (anglo-saxon) în care se privile-
giază acţiunea pe termen scurt a forţelor pieţei, adaptabilitatea întreprinderilor 
este asigurată prin flexibilitatea numerică a lucrătorilor, în special a celor cu 
niveluri de calificare relativ scăzute. De asemenea, se manifestă importante 
modificări ale nivelului salariului mediu şi a dispersiei acestuia în funcţie de 
pulsul conjuncturii. Printr-un sistem de mecanisme şi comportamente bine pus 
la punct este generată o mobilitate accentuată a forţei de muncă în plan terito-
rial. 

Pe această cale se asigură premisele unei ajustări rapide a activităţii fir-
mei în cursul perioadelor de recesiune sau atunci când se impune adoptarea 
unor schimbări structurale majore. De cele mai multe ori, progresul tehnologic 
sub diferitele sale forme, este conceput ca un mijloc de reducere a costurilor 
cu deosebire a celor salariale. Principiul predominant de organizare a muncii 
este taylorismul, iar confruntarea constituie nota dominantă a raporturilor dintre 
patronat şi sindicate. 

În aceste condiţii, poate să apară o serie de impedimente în promovarea 
progresului tehnologic, fie datorită insuficienţei resurselor alocate pentru inves-
tiţiile pe termen lung, fie datorită carenţelor existente în nivelul de calificare a 
forţei de muncă. Implementarea unor noi tehnologii tinde să accentueze polar i-
zarea calificărilor nu numai datorită filosofiei manageriale referitoare la diviziu-
nea muncii, ci şi asupra statusului social conferit diverselor meserii şi profesii. 
Apare astfel o separaţie netă între simplificarea până la extrem a conţinutului 
muncii din cadrul activităţilor de execuţie şi concentrarea calificării în cazul 
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personalului care desfăşoară activităţi de control şi reglare a producţiei. De 
asemenea, se conferă un statut privilegiat persoanelor care desfăşoară munci 
creative. Spre exemplu, în SUA personalul care contribuie la crearea de soft-
ware beneficiază de un statut social asemănător oamenilor de artă. 

Economia de piaţă de tip renan în care este sprijinită dezvoltarea spiritu-
lui antreprenorial concomitent cu implicarea activă a autorităţilor publice în so-
luţionarea unor probleme ale protecţiei sociale sau în funcţionarea pieţei forţei 
de muncă, a dat naştere la mai multe modele de ocupare a forţei de muncă. 

Astfel, in cazul Japoniei, unde se poate vorbi despre o economie de 
piaţă corporatistă, ocuparea pe viaţă în cadrul aceleiaşi firme, concomitent cu 
devotamentul nemărginit al angajaţilor faţă de valorile şi interesele firmei sunt 
încă părţi constitutive ale sistemului economic din această ţară. În aceste 
condiţii, se acordă o importanţă deosebită în cadrul managementului firmelor 
ridicării nivelului de calificare al forţei de muncă, precum şi dezvoltării relaţiilor 
de colaborare între diferitele categorii de personal. Pe acest fundal, variabilele 
de ajustare ale utilizării capitalului uman devin rotaţia posturilor şi, implicit, 
generarea unei polivalenţe a lucrătorilor. De asemenea, este stimulată 
inovarea pe produs şi creşterea constantă a calităţii produselor. 

Principalul avantaj al modelului de ocupare a forţei de muncă menţionat 
anterior apare dacă se adoptă o viziune pe termen lung. Astfel, se asigură 
premisele unui dinamism tehnologic şi, implicit, al unei modificări superioare a 
capitalului uman, pornindu-se de la exploatarea virtuţilor relaţiilor de cooperare 
dintre managerii firmelor şi salariaţi. 

Dezavantajele apar, mai ales, din perspectiva statisticii comparative. 
Posibilităţile de diminuare a costurilor salariale pe termen scurt sunt reduse, 
datorită sistemului de ocupare pe viaţă a forţei de muncă. De asemenea, se 
manifestă un grad ridicat de segmentare a pieţei forţei de muncă între marile 
întreprinderi, unde apar cele mai multe dintre aspectele pozitive menţionate 
anterior, pe de o parte, şi micile întreprinderi, reprezentând în realitate 
subcontractanţi ai marilor firme, unde ocuparea forţei de muncă are un caracter 
instabil, pe de altă parte. 

În ţările vest-europene se poate vorbi de existenţa unei economii sociale 
de piaţă. Tradiţiile istorice şi gradul diferit de dezvoltare economică şi socială 
au determinat apariţia a două variante ale acestui tip de manifestare a 
economiei de piaţă şi, implicit, de model de ocupare a forţei de muncă. 

În varianta nordică, prezenta în ţări precum: Germania, Austria sau 
Suedia relaţiile de parteneriat între patronat, sindicate şi autorităţile publice 
centrale sau locale reprezintă unul dintre elementele esenţiale ale funcţionării 
mecanismului economic. Este un reflex al unui grad relativ ridicat de 
sindicalizare, dar şi al existenţei unui echilibru de forţe între „actorii” pieţei forţei 
de muncă. 

Drept metode pentru atenuarea tensiunilor de pe piaţa forţei de muncă 
se utilizează: 

a) asigurarea unei flexibilităţi salariate, în condiţiile unei dispersii relativ re-
duse a veniturilor din muncă; 
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b) organizarea în forme adecvate a formării şi reconversiei profesionale; 
c) elaborarea şi apoi implementarea în cadrul parteneriatelor sociale de la 

nivel central şi local a unor strategii de reconversie industrială şi de sti-
mulare a mobilităţii forţei de muncă. 
Această variantă a economiei sociale de piaţă prezintă unele avantaje 

dintre care se pot menţiona: 
a) afirmarea principiului ocupării depline; 
b) evitarea unei segmentări accentuate a pieţei forţei de muncă, asigu-

rându-se o anumită omogenitate salarială; 
c) generarea premiselor pentru înlăturarea opoziţiei forţei de muncă la un 

ritm rapid al modificărilor conţinutului tehnologiilor sau de natură organi-
zaţională. 
Dezavantajele acestei variante a economiei sociale de piaţă sunt legate 

de faptul că, utilizând negocierea ca principală metodă de reglare a funcţionării 
pieţei forţei de muncă, se creează rigidităţi instituţionale. Din acest motiv, se 
prelungeşte perioada de implementare a unor inovaţii în aparatul productiv sau 
a unor reforme structurale. 

Totodată, preocuparea pentru asigurarea unei protecţii sociale pentru 
segmentele defavorizate ale populaţiei are implicaţii negative asupra competi-
tivităţii agenţilor economici, asupra posibilităţilor de stimulare a personalului în 
cadrul firmelor, ca şi asupra finanţelor publice. 

În varianta sudică a economiei sociale de piaţă prezentă în ţări precum: 
Spania, Italia, Portugalia sau Grecia, asigurarea unei protecţii sociale cuprin-
zătoare se face în contextul unei divizări a mişcării sindicale, ceea ce estom-
pează, într-o anumită măsură, aplicabilitatea principiului ocupării depline. 
Comparativ cu varianta nordică, se observă o pondere mai redusă a salariaţilor, 
datorită rolului important deţinut de agricultură şi de micile întreprinderi în 
desfăşurarea activităţii economice. Existenţa unor puternice tradiţii antre-
prenoriale are efecte pozitive asupra stimulării creşterii productivităţii muncii, a 
ajustării efectivelor de lucrători în funcţie de pulsul conjuncturii economice sau a 
experimentării unor forme atipice de ocupare a forţei de muncă. 

Dezavantajele acestui model de funcţionare a pieţei forţei de muncă re-
zidă mai cu seamă în: 

a) rigiditatea salariilor reale; 
b) mobilitatea redusă a personalului în cadrul firmelor, ceea ce are drept 

consecinţă forţarea mobilităţii externe (interfirme); 
c) tendinţa de segmentare a pieţei forţei de muncă. 

Insiderii posedă, indiferent de starea economiei, avantaje considerabile 
comparativ cu outsiderii. De aici, rezultă o serie de efecte negative, dintre care 
se pot aminti: şomajul de lungă durată, dificultăţi în inserţia pe piaţa forţei de 
muncă a tinerilor, proporţia însemnată a muncii la negru şi a locurilor de mun-
că instabile, reducerea ratei de activitate a persoanelor apte de muncă. 

 
 



 

 

3. Tendinţe ale transformării modelelor de ocupare a 
forţei de muncă, în contextul globalizării şi extinderii 

utilizării tehnologiilor informaţionale 

 

În ultimele două decenii ale secolului al XX-lea, modificarea substanţială 
a mediului economic – determinată, în principal, de apariţia unor ţări nou-
industrializate, de creşterea gradului de globalizare a activităţii economice, 
precum şi de extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale a generat puterni-
ce presiuni asupra modelelor de ocupare a forţei de muncă existente pe plan 
internaţional. A apărut tot mai mult necesitatea flexibilizării în sens larg a func-
ţionării pieţei forţei de muncă. În mod concret, îndeplinirea acestei cerinţe a 
dus la testarea şi apoi extinderea formelor atipice de ocupare a forţei de mun-
că. În acest fel, s-a încercat să se diminueze presiunile exercitate asupra pieţei 
forţei de muncă de costurile excesive legate de protecţia socială, de mobilita-
tea redusă şi modificările apărute în cadrul ofertei de forţă de muncă. 

În acest context, ţările cu economie de piaţă consolidată de tip liberal 
(anglo-saxon) au părut să fie mai avantajate, decât cele cu economie de tip 
renan. Cel mai adesea comparaţia se face între evoluţiile din planul ocupării şi 
utilizării forţei de muncă din SUA şi Uniunea Europeană. Dacă la mijlocul anilor 
70, cele două entităţi economice se aflau la paritate în ceea ce priveşte capaci-
tatea de a oferi cetăţenilor lor locuri de muncă, după câteva decenii analiza da-
telor statistice relevă evoluţii diferenţiate. 

Între 1975 şi 1998, populaţia ocupată totală a crescut în SUA într-un ritm 
mediu anual de circa 2%, în timp ce, pe ansamblul Uniunii Europene, ea a 
crescut cu aproape 0,5% pe an. Creşterea mai rapidă a populaţiei în SUA este 
unul dintre motive. Dar, o comparaţie a ratelor de ocupare a populaţiei în vâr-
stă de muncă (între 15 şi 64 de ani) arată că în 1975 aceasta era de 64%, în 
Uniunea Europeană şi 63%, în SUA în 1998, valoarea indicatorului menţionat 
anterior a crescut la 75%, în SUA, în timp ce în Uniunea Europeană ea s-a di-
minuat ajungând la 61%. 

O altă explicaţie este oferită de ponderea sensibil mai ridicată a sectoru-
lui terţiar Tn SUA comparativ cu Uniunea Europeană. Mai cu seamă. Începând 
cu anii '80, pe fondul unui nivel sensibil mai ridicat al veniturilor, SUA au evolu-
at tot mai mult spre o economie de servicii. Experienţa internaţională a demon-
strat că veniturile devin un stimulent al dezvoltării activităţii şi ocupării forţei de 
muncă în sectorul de servicii, numai dacă se depăşeşte un prag, care permite 
ca în cadrul consumului individual să se realizeze substituţia bunurilor cu di-
versele tipuri de servicii. De asemenea, nu numai nivelul, ci şi diferenţierea ve-
niturilor exercită o influenţă deloc neglijabilă asupra posibilităţilor de dezvoltare 
a ocupării forţei de muncă în sectorul terţiar. 
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Pe de o parte, diferenţierea mai mare a veniturilor stimulează consumul 
unor servicii tot mai sofisticate, de către persoanele cu câştiguri mai mari în 
dauna bunurilor manufacturate mai puţin oneroase. 

Pe de altă parte, diferenţierea veniturilor poate acţiona şi asupra forţei 
de muncă determinând anumite segmente ale acesteia să accepte, în condiţii-
le unei crize persistente a ocupării, şi o serie de munci mai slab remunerate 
sau care presupun un nivel de calificare relativ redus. 

În SUA în anii '80, crearea de noi locuri de muncă a fost rezultatul acţiu-
nii a doi factori: 

a) evoluţia relativ constantă a marilor sectoare economice, restructurarea 
fiind o consecinţă a ritmurilor diferite de dezvoltare sectorială; 

b) accentuarea diferenţierii veniturilor în interiorul sectorului terţiar, respec-
tiv, între segmentele tradiţionale, pe de o parte, şi cele legate de noile 
tehnologii, pe de altă parte. 
De asemenea, nu trebuie uitat faptul că mobilitatea forţei de muncă este 

considerabil mai ridicată în SUA decât în Uniunea Europeană. Examinarea 
evoluţiei între 1983 şi 1990 a ocupării forţei de muncă în SUA relevă contribuţia 
determinantă a sectorului terţiar la creşterea valorii respectivului indicator 
(tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1  

Contribuţiile sectoriale la creşterea ocupării forţei de muncă, în SUA, în 
perioada 1983 – 1990 

-%- 

Ramura Total Bărbaţi Femei 

Agricultură -0,2 -0,2 0,0 

Industrie extractivă -0,2 -0,1 0,0 

Industrie prelucrătoare 1,4 1,0 0,4 

Energie, gaze şi apă 0,1 0,0 0,0 

Construcţii 1,6 1,5 0,2 

Comerţ 2,7 1,4 1,3 

Hoteluri şi restaurante 1,6 0,9 0,6 

Transporturi-telecomunicaţii 1,0 0,5 0,5 

Servicii financiare 1,0 0,4 0,7 

Servicii pentru întreprinderi 3,7 1,7 2,0 

Administraţie publică 0,9 0,4 0,5 

Educaţie 1,2 0,2 1,0 

Ocrotirea sănătăţii 2,4 0,4 2,0 

Servicii sociale 0,2 0,0 0,2 

Alte servicii 0,6 0,3 0,2 

Total 17,8 8,4 9,5 

Sectorul I -0,2 -0,2 0,0 

Sectorul II 2,8 2,3 0,6 

Sectorul III 15,2 6,2 8,9 

Sursa: European Commission – Employment in Europe. 1999. 
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Serviciile care au creat cele mai multe locuri de muncă au fost: cele 
pentru întreprinderi, comerţul, ocrotirea sănătăţii şi învăţământul. De noile 
locuri de muncă a beneficiat cu precădere forţa de muncă feminină, respectivei 
componente a ofertei de capital uman revenindu-i circa 60% din noile locuri de 
muncă apărute în sectorul terţiar. 

Creşteri semnificative ale cererii de forţă de muncă s-au înregistrat în 
sectorul secundar, mai cu seamă în construcţii şi industria prelucrătoare. De 
această evoluţie a beneficiat segmentul masculin al ofertei de forţă de muncă. 
Ramurile unde s-au înregistrat diminuări ale efectivelor de lucrători au fost 
agricultura şi industria extractivă. 

În cursul recesiunii din 1990-1991, pe ansamblul economiei nord-ame-
ricane, ocuparea forţei de muncă s-a redus cu 0,9% (tabelul nr. 2). Ramurile, care 
au eliberat forţă de muncă au fost, în principal, industria prelucrătoare  
(-0,6%) şi construcţiile (-0,5%). Reduceri ale efectivelor de lucrători au fost 
consemnate şi în comerţ (-0,3%) şi servicii financiare (-0,2%). Creşteri ale cererii 
de forţă de muncă s-au înregistrat doar în domeniul ocrotirii sănătăţii (+0,4%) şi 
hoteluri-restaurante (+0,1%). Celelalte ramuri şi-au conservat numărul de 
persoane ocupate. Şi în această perioadă forţa de muncă feminină a fost relativ 
avantajată. Reducerile de personal s-au produs în ramuri tradiţionale, dominate de 
forţa de muncă masculină, în timp ce noile locuri de muncă au fost create în ramuri 
ale serviciilor, care utilizează prioritar forţă de muncă feminină. 

 
Tabelul nr. 2 

Contribuţii sectoriale la modificarea relativă a ocupării forţei de muncă, în 
SUA, în perioada 1990 – 1991, % 

Ramura Total Bărbaţi Femei 
Agricultură 0,0 0,0 0,0 

Industrie extractivă 0,0 0,0 0,0 

Industrie prelucrătoare -0,6 -0,5 -0,2 

Energie, gaze şi apă 0,0 0,0 0,0 

Construcţii -0,5 -0,5 -0,1 
Comerţ -0,3 -0,1 -0,2 

Hoteluri şi restaurante 0,1 0,1 0,0 

Transporturi-telecomunicaţii 0,0 0,0 0,0 

Servicii financiare -0,2 -0,1 -0,1 

Servicii pentru întreprinderi 0,0 0,1 -0,1 
Administraţie publică 0,0 0,1 0,0 

Educaţie 0,0 0,0 0,0 

Ocrotirea sănătăţii 0,4 0,1 0,3 

Alte servicii 0,0 0,0 0,0 
Total -0,9 -0,8 -0,2 

Sectorul I 0,0 0,0 0,0 

Sectorul II -1.2 -1,0 -0,2 

Sectorul III 0,2 0,2 0,0 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 
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În anii ‟90, ritmul de creştere a populaţiei ocupate s-a redus (tabelul nr. 
3). În această perioadă rolul decisiv în sporirea posibilităţilor de utilizare a for-
ţei de muncă a revenit sectorului de servicii. Ramurile cu cele mai mari contr i-
buţii la mărirea numărului de locuri de muncă au fost: ocrotirea sănătăţii, 
serviciile pentru întreprinderi, învăţământul şi comerţul. Faţa de anii '80 se re-
marcă un proces de feminizare mai puţin accentuat a ocupării forţei de muncă. 
În cadrul noilor locuri de muncă, majoritatea a revenit forţei de muncă feminine 
doar în serviciile sociale (administraţie publică, învăţământ, sănătate). În servi-
ciile comerciale (comerţ, transporturi-telecomunicaţii, serviciile pentru între-
prinderi) majoritatea noilor locuri de muncă a revenit forţei de muncă 
masculine. 

 
Tabelul nr. 3  

Contribuţii sectoriale la creşterea ocupării forţei de muncă, în SUA, în 
perioada 1991 – 1997 

Ramura Total Bărbaţi Femei 

Agricultură 0,1 -0,1 0,1 

Industrie extractivă -0.1 -0,1 0,0 

Industrie prelucrătoare 0,2 0,3 0,0 

Energie, gaze şi apă -0,1 -0,1 0,0 

Construcţii 1.0 0,8 0.2 

Comerţ 1,7 0,9 0,8 

Hoteluri şi restaurante 0,6 0,3 0.3 

Transporturi-telecomunicaţii 0,9 0,6 0,3 

Servicii financiare 0,2 0,1 0,1 

Servicii pentru Întreprinderi 2,0 1,1 0.9 

Administraţie publică 0,1 -0,1 0,2 

Educaţie 0,9 0,2 0.7 

Sănătate şi servicii sociale 1,9 0,4 1.5 

Alte servicii 0,8 0,3 0.4 

Total 10,1 4.7 5,2 

Sectorul I 0,1 -0.1 0,1 

Sectorul II 1,0 1.0 0.1 

Sectorul III 9,0 3.8 5,2 

Sursa: European Commission – Employmentin Europe. 1999. 

 
Cât priveşte celelalte ramuri, se poate remarca faptul că agricultura, 

industria prelucrătoare şi construcţiile au creat noi locuri de muncă, în timp ce 
în industria extractivă şi în producerea de utilităţi cererea de forţă de muncă s-a 
relaxat. 

Pe ansamblul Uniunii Europene, evoluţia ocupării forţei de muncă a fost 
mult mai contorsionată. În cea de-a doua parte a anilor '80, expansiunea cererii 
de forţă de muncă a fost susţinută de dezvoltarea sectorului terţiar (tabelul nr. 
4). La fel ca şi în cazul SUA, pe ramuri, cele mai mari creşteri ale populaţiei 



 

 

495 

ocupate s-au înregistrat în serviciile pentru întreprinderi, ocrotirea sănătăţii, 
comerţ. În respectivele domenii de activitate forţa de muncă feminină şi-a sporit 
reprezentarea. 

 
 

Tabelul nr. 4  
Contribuţia sectorială la modificarea relativă  

a ocupării forţei de muncă, în Uniunea Europeană,  
în perioada 1985 – 1991 

% 

Ramura Total Bărbaţi Femei 

Agricultură 1,5 0,9 0,6 

Industrie extractivă 0,3 0,3 0,0 

Industrie prelucrătoare 0,5 0,2 0,3 

Energie, gaze şi apă 0,0 0,0 0,0 

Construcţii 0,8 0,7 0,1 

Comerţ 1,4 0,5 0,9 

Hoteluri si restaurante 0,5 0,3 0,3 

Transporturi-telecomunicaţii 0,5 0,2 0,2 

Servicii financiare 0,5 0,2 0,3 

Servicii pentru întreprinderi 2,0 0,9 1,1 

Administraţie publică 0,8 0,3 0,6 

Educaţie 0,5 0,1 0,4 

Ocrotirea sănătăţii 1,5 0,3 1,2 

Alte servicii 0,6 0,3 0,3 

Total 7,8 2,7 5,1 

Sectorul I 1,5 0,9 0,6 

Sectorul II 1,0 0,6 0,5 

Sectorul III 8,3 3,0 5,2 

Sursa: European Commission – Employment in Europe. 

 
În sectorul secundar s-a consemnat o creştere a numărului de locuri de 

muncă datorată expansiunii cererii de forţă de muncă în industria prelucrătoare 
şi construcţii. În industria extractivă s-a înregistrat o diminuare a efectivelor. 

În sectorul primar posibilităţile de ocupare a forţei de muncă s-au redus 
mai cu seamă pentru componenta masculină. 

În prima parte a anilor '90, ţările Uniunii Europene au fost confruntate cu 
o scădere a cererii de forţă de muncă (tabelul nr. 5). Cele mai puternice 
reduceri ale populaţiei ocupate au fost înregistrate în industria prelucrătoare. 
Diminuări ale cererii de forţă de muncă au avut loc în agricultură, industria 
extractivă, producerea de utilităţi (energie, gaze, apă) şi construcţii. Chiar dacă 
sectorul terţiar şi-a sporit, pe ansamblu, capacitatea de ocupare a forţei de 
muncă, în interiorul său au existat ramuri unde cererea de forţă de muncă s-a 
diminuat (comerţ, transporturi-telecomunicaţii). În fapt, creşterea ocupării forţei 
de muncă în sectorul terţiar a fost asigurată de dezvoltarea unor activităţi 
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precum: serviciile pentru întreprinderi, învăţământ, educaţie, administraţie 
publică. 

Analiza modificării structurii pe sexe a ocupării forţei de muncă relevă 
faptul că diminuările de personal s-au efectuat, cu precădere, în ramurile în 
care segmentul masculin este predominant. În ramurile unde au fost create noi 
locuri de muncă, forţa de muncă feminină a fost principala beneficiară. 

 
 

Tabelul nr. 5  
Contribuţii sectoriale la modificarea relativă a  

ocupării forţei de muncă, în Uniunea Europeană,  
în perioada 1991 – 1994 

% 

Ramura Total Bărbaţi Femei 

Agricultură -1,1 0,6 0,5 

Industrie extractivă -0,2 -0,2 0,0 

Industrie prelucrătoare -3,2 -2,0 -1,1 

Energie, gaze şi apă -0,1 -0,1 0,0 

Construcţii -0,2 -0,2 0,0 

Comerţ -0,3 -0,1 -0,2 

Hoteluri si restaurante 0,1 0,1 0,0 

Transporturi-telecomunicaţii -0,2 -0,2 0,0 

Servicii financiare 0,0 0,0 0,0 

Servicii pentru întreprinderi 0,6 0,3 0,3 

Administraţie publică 0,2 0,0 0,2 

Educaţie 0,2 0,1 0,2 

Sănătate şi servicii sociale 0,8 0,2 0,6 

Atte servicii 0,1 0,1 0,0 

Total -3,2 -2,8 0,5 

Sectorul I -1,1 -0,6 -0,5 

Sectorul II -3,7 -2,5 -1,2 

Sectorul III 1,6 0,4 1,1 

Sursa: European Commission – Employment in Europe. 

 
Ieşirea din starea de recesiune nu a însemnat şi o relansare viguroasă a 

cererii de forţă de muncă în ţările Uniunii Europene. Astfel, în 1997 numărul 
persoanelor ocupate era inferior celui din 1991. Sectorul primar şi cel secundar 
au continuat să îşi reducă numărul de lucrători (tabelul nr. 6). În schimb, 
cererea de forţă de muncă a sporit în toate ramurile sectorului terţiar, cu 
excepţia transporturilor-telecomunicaţiilor şi administraţiei publice. 
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Tabelul nr. 6 
Contribuţii sectoriale la modificarea relativă a ocupării forţei de muncă, în 

Uniunea Europeană, în perioada 1994 – 1997 
% 

Ramura Total Bărbaţi Femei 

Agricultură 0,4 0,2 0,2 

Industrie extractivă 0,0 0,0 0,0 

Industrie prelucrătoare -0,7 -0,4 -0,3 

Energie, gaze şi apă -0,1 0,0 0,0 

Construcţii 0,2 0,2 0,0 

Comerţ 0,1 0,1 0,1 

Hoteluri şi restaurante 0,4 0,2 0,2 

Transporturi-telecomunicaţii -0,1 -0,1 0,0 

Servicii financiare 0.0 0,0 0,0 

Servicii pentru întreprinderi 1,0 0,6 0,4 

Administraţie publică 0,1 0,1 0,0 

Educaţie 0,2 0,0 0,2 

Ocrotirea sănătăţii 0,7 0,1 0,5 

Alte servicii 0,3 0,1 0,2 

Total 1,6 0,4 1,2 

Sectorul I -0,4 -0,2 -0,2 

Sectorul II -0,7 -0,3 -0,3 

Sectorul III 2,6 1,0 1,7 

Sursa: European Commission – Employment in Europe. 

 
 

Şi în această perioadă evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă au avanta-
jat, în mod relativ, femeile, cărora le-au revenit 75% din sporul net de locuri de 
muncă. Mobilitatea inter şi intrasectorială a forţei de muncă a repetat modelul 
din perioada anterioară. Ramurile unde a avut loc o scădere a cererii de forţă 
de muncă sunt, prin excelenţă, dominate de bărbaţi, în timp ce în ramurile în 
care au apărut noi locuri de muncă există mai multe posibilităţi de angajare a 
femeilor. Tendinţa de feminizare a ocupării forţei de muncă în ţările Uniunii 
Europene reflectă nu numai urmările proceselor de restructurare a aparatului 
productiv, ci şi creşterea ratei de activitate a segmentului feminin al ofertei de 
forţă de muncă. 

Analiza modificării relative a ocupării forţei de muncă pe parcursul ciclu-
rilor economice relevă faptul că procesul de terţializare se desfăşoară pe baza 
unei curb?? logistice. Pe ansamblul Uniunii Europene, serviciile deţineau 
57,4% din totalul populaţiei ocupate în 1985, 60,4% în 1991, 63,9% în 1994 şi 
65,7% în 1998 (tabelul nr. 7). 
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Tabelul nr. 7 
Evoluţia ponderii sectorului terţiar în totalul populaţiei ocupate, în ţări ale 

Uniunii Europene, în perioada 1985 – 1998 
% 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Total Uniunea Europeană 57,4 60,4 (0,5) 63,9(1,2) 65,7 (0,5) 

Belgia 64,5 66,8 (0,4) 68,2 (0,5) 70,5 (0,6) 

Danemarca 65,4 66,7 (0,2) 68,4 (0,6) 69,8 (0,4) 

Germania 53,8 55,5 (0,3) 59,7(1,1) 62,8(0,8) 

Grecia 45,4 52,1 (1,1) 55,6(1,2) 59,2 (0,9) 

Spania 52,0 56,1 (0,7) 60,0(1,3) 61,7(0,4) 

Franţa 59,4 63,9 (0,7) 67,9(1,3) 69,2 (0,3) 

Irlanda 53,6 57,0 (0,6) 59,6 (0,9) 60,7 (0,3) 

Italia 55,5 59,3 (0,6) 60,2 (0,3) 61,9(0,4) 

Luxemburg 63,5 67,6 (0,7) 69,9 (0,8) 75,3(1,4) 

Olanda 66,5 70,1 (0,6) 72,7(0,9) 73,8 (0,3) 

Austria 52,3 55,0 (0,5) 58,0(1,0) 64,0(1,5) 

Portugalia 44,5 48,6 (0,7) 55,8 (2.4) 55,7 (-0,0) 

Finlanda 56,9 62,3 (0,9) 65,4(1,0) 64,6 (-0,2) 

Suedia  68,3 71,0(0,9) 71,0(0,0) 

Regatul Unit 63,0 66,5 (0,6) 70,1 (1,2) 71,6(0,4) 

Sursa: European Commission-Employment in Europe, 1999. 
N.B. Între paranteze este arătată modificarea medie anuală a ponderii sectorului terţiar în 
totalul populaţiei ocupate. 

 
Pe de altă parte, dacă se ţine seama de evoluţia modificării medii anuale 

a ponderii sectorului terţiar în totalul populaţiei ocupate, se observă că procesul 
de terţializare se accelerează în cursul recesiunii devenind mai lent în 
perioadele de relansare a activităţii economice. 

Acest tip de evoluţie este valabil atât pe ansamblul Uniunii Europene, cât 
şi în cazul a 11 ţări membre. În cadrul acestui grup de ţări, modificările din 
1994 -1998 sunt mai puternice, decât cele din 1986 – 1991 în Danemarca şi 
Germania. În celelalte ţări (Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, Olanda, Regatul 
Unit, Portugalia, Finlanda, Suedia), în cea de-a doua jumătate a anilor '90, 
procesul de terţializare a ocupării forţei de muncă s-a încetinit, comparativ cu 
deceniul anterior. 

În schimb, procesul menţionat anterior s-a accelerat pe parcursul celor 
trei intervale de timp analizate în Belgia, Luxemburg şi Austria. 

Italia reprezintă, într-o anumită măsură, o excepţie de la regulă. 
Creşterea medie anuală a ponderii sectorului terţiar în totalul populaţiei 
ocupate s-a încetinit în perioada recesiunii, pentru ca apoi să se accelereze în 
cursul relansării activităţii economice. 

Datele prezentate anterior permit să se tragă o serie de concluzii 
interesante referitoare la desfăşurarea procesului de terţializare. 
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Astfel, în contextul actualei faze a progresului tehnologic, tendinţa de 
eliminare a unor locuri de muncă din industrie şi cu deosebire din industria 
prelucrătoare reflectă faptul că, sunt mult mai uşor de automatizat procesele 
industriale cu un grad ridicat de repetabilitate şi mai dificil activităţile de serv i-
cii. În care este necesar un răspuns flexibil ia o paletă largă de situaţii posibile 
din partea forţei de muncă. Totodată este important de subliniat că deşi unele 
activităţi din sfera serviciilor ar putea fi automatizate, acest fapt nu se concreti-
zează din considerente economice sau sociale. 

Pe de altă parte, serviciile presupun o organizare flexibilă mai puţin rigu-
roasă, decât activităţile industriale. În acest cadru se pot experimenta noi me-
tode de muncă şi se poate efectua angajarea unor persoane care în alte 
condiţii nu ar accede pe piaţa forţei de muncă. Drept urmare, în cursul recesi-
unilor serviciile pot să devină supape pentru protecţia temporară a ocupării for-
ţei de muncă. 

Având în vedere cele arătate anterior rezultă că procesul de terţializare 
a structurii ocupării forţei de muncă poate să aibă fie un caracter „natural”, mai 
cu seamă, în cursul perioadelor de expansiune a economiei, fie un caracter 
„forţat”, în perioadele de recesiune. 

De asemenea, în explicarea terţializării utilizării forţei de muncă este ne-
cesar să se aibă în vedere şi acţiunea factorilor instituţionali. Creşterea rolului 
mecanismelor concurenţiale în reglarea proceselor şi fenomenelor economice 
are drept rezultat o sporire a cererii de forţă de muncă generate de sectorul 
terţiar. 

În contextul tranziţiei la economia de piaţă în ţările central şi est-
europene, serviciile şi-au sporit semnificativ ponderea în totalul populaţiei 
ocupate (tabelul nr. 8). 

 
Tabelul nr. 8  

Dinamica şi ponderea sectorului terţiar în totalul populaţiei ocupate, în 
ţări central şi est-europene, în 1989 şi 1998 

% 

Ţara Dinamica 
1998/1989 

Pondere 
1989 

Pondere 
1998 

Diferenţă 

Bulgaria 88,1 35,4 43,2 7,8 

Republica Cehă 115,1 42,0 53,6 11,6 

Polonia 115,6 36,4 45,3 8,9 

România 92,7 27,1 31.2 4,1 

Slovacia 113,9 40,8 56,8 16,0 

Slovenia 92,5 44,0 51,7 7,7 

Ungaria 92,2 44,7 58,3 13,6 

Letonia 96,6 44,4 57,9 13,5 

Lituania 114,7 39,0 51,4 12,4 

Estonia 105,5 41,8 57,7 15,9 

Sursa: calculat după Economic Survey of Europe, No. 1/2000. 
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Cea mai mare creştere a ponderii sectorului terţiar în totalul populaţiei 
ocupate s-a înregistrat în Slovacia (+16%), în timp ce majorări de peste 10% s-
au consemnat în Estonia (+15,9%), Ungaria (+13,6%), Letonia (+13,5%), 
Lituania (+12,4%) şi Republica Cehă (+11,6%). În Slovenia, Bulgaria şi Polonia 
valoarea indicatorului menţionat anterior a crescut cu 7,7 – 8,9 %. 

În România s-a înregistrat o creştere de numai 4,1% a proporţiei 
serviciilor în utilizarea forţei de muncă, drept urmare a procesului de 
reagrarizare a structurii ocupării forţei de muncă şi a existenţei a numeroase 
blocaje în dezvoltarea diferitelor tipuri de servicii. Între factorii care frânează 
expansiunea cererii de forţă de muncă în sectorul terţiar se pot menţiona: 
nivelul scăzut al veniturilor atât în sectorul privat, cât şi în cel public, precum şi 
desfăşurarea lentă â procesului de restructurare a industriei. 

Totodată este important de subliniat că sporirea proporţiei sectorului 
terţiar în totalul populaţiei ocupate s-a obţinut în condiţiile unei reduceri a 
cererii de forţă de muncă. Astfel, faţă de 1989, numărul persoanelor ocupate în 
activităţile incluse în sectorul de servicii în anul 1998, reprezenta 92,7%, nivel 
comparabil cu cel înregistrat în Slovenia (92,5%) şi Ungaria (92,2%). Cea mai 
puternică reducere a numărului persoanelor ocupate în sectorul terţiar a fost 
înregistrată în Bulgaria (circa 12%), în timp ce în Letonia comprimarea cererii 
de forţă de muncă poate fi apreciată ca fiind moderată (-3,4%). Creşteri ale 
capacităţii de ocupare a forţei de muncă s-au produs în Polonia (+15,6%), 
Lituania (+14,7%) şi Estonia (+5,5%). 

Efectuarea unor comparaţii între ţările central şi est-europene care 
aspiră la integrarea în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene arată 
existenţa unor decalaje majore în ceea ce priveşte ponderea sectorului terţiar 
în totalul populaţiei ocupate. În 1998, gradul maxim de terţializare a ocupării 
forţei de muncă înregistrat în ţările candidate (58,3% în Ungaria) se situa sub 
cel înregistrat de ţările membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Portugaliei. 

În relevarea rolului serviciilor pentru utilizarea forţei de muncă este 
necesar să se ţină seama şi de distribuţia persoanelor ocupate în cadrul 
diferitelor activităţi. Potrivit datelor disponibile pentru unele ţări central-europene, 
se observă că serviciile distributive (comerţ şi hoteluri şi restaurante), precum şi 
cele de infrastructură socială (administraţie publică, învăţământ, sănătate) 
deţineau circa două treimi din capacitatea sectorială de ocupare a forţei de 
muncă (tabelul nr. 9). Serviciile financiare şi cele prestate întreprinderilor deţin 
fiecare circa o şeptime, în timp ce altor servicii le reveneau între 5,1 şi 8,2% din 
totalul populaţiei ocupate. 
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Tabelul nr. 9  
Structura populaţiei ocupate, în sectorul terţiar, în ţările central-europene 

Ţara/Anul România 
(1999) 

Rep. Cehă 
(1998) 

Polonia 
(1998) 

Slovacia 
(1998) 

Ungaria 
(1998) 

Comerţ 29,5 28,9 30,8 25,5 21,9 

Hoteluri si restaurante 3,9 5,6 3,1 3,1 5,6 

Transporturi-telecomunicaţii 15,8 12,9 12,6 13,5 14,0 

Activităţi financiare, bancare şi asi-
gurări 

2,7 3,3 4.3 3,1 3,8 

Servicii pentru întreprinderi 9.3 15,2 10,9 12,7 7,6 

Administraţie publică 5,5 6,8 6,0 7,5 13,7 

învăţământ 16,8 11,6 12,5 16,1 14,2 

Sănătate 10,8 10,1 14,7 11,9 11,0 

Alte servicii 5,7 5,6 5,1 6,5 8,2 

Total sector terţiar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Servicii distributive 33,4 34,5 33,9 28,6 27,5 

Transporturi-telecomunicaţii 15,8 12,9 12,6 13,5 14,0 

Servicii financiare şi pentru între-
prinderi 

12,0 18,5 15,2 15,8 11,4 

Servicii de infrastructură socială 36,4 28,5 33,2 35,5 38,9 

Alte servicii 5,7 5,6 5,1 6,5 8,2 

Sursa: Anuarul statistic al României 2000 şi Economic Survey of Europe No. 1/2000. 

 
Comparativ cu celelalte patru ţări analizate, în România se înregistrează 

ponderi ridicate la serviciile de infrastructură socială, serviciile distributive şi 
transporturi-telecomunicaţii. În schimb, posibilităţile de utilizare a forţei de 
muncă în cadrul serviciilor financiare şi celor prestate întreprinderilor apar ca 
fiind foarte reduse. 

Din analizele efectuate pe parcursul acestui capitol reiese faptul că 
terţializarea forţei de muncă a fost cel mai important factor al modificării mode-
lelor de funcţionare a pieţei forţei de muncă. Acest proces nu a reprezentat 
doar un transfer al forţei de muncă dintr-un sector în altul, ci şi o modalitate de 
testare a unor noi forme de ocupare a forţei de muncă, de atragere în activităţi 
utile din punct de vedere social a unor noi segmente ale populaţiei, dar şi de 
primenire a structurii calificaţionale. 

În urma acestor evoluţii au rezultat din punct de vedere economic şi so-
cial atât câştiguri, cât şi costuri. Principalul beneficiu al terţializării ocupării for-
ţei de muncă îl constituie creşterea gradului de flexibilitate a funcţionării 
aparatului productiv, precum şi creşterea mobilităţii ofertei de forţă de muncă. 

Costurile se referă mai cu seamă la tendinţa de segmentare a pieţei for-
ţei de muncă, la forţarea unor componente ale ofertei de forţă de muncă de a 
accepta, în condiţii dezavantajoase noi, forme de ocupare. În acest fel a cres-
cut gradul de instabilitate a utilizării capitalului uman. Din acest motiv, pentru a 
determina calitatea modificării modelelor de funcţionare a pieţei forţei de mun-
că este analizată în continuare evoluţia duratei muncii, şi cea a structurii profe-
sionale şi a statusului ocupaţional. 



 

 

4. Evoluţia duratei muncii 

 

Aşa cum am arătat anterior, extinderea capacităţii de ocupare a forţei de 
muncă în cadrul sectorului serviciilor a fost obţinută şi prin flexibilizarea duratei 
muncii. Acest fenomen se cere a fi cercetat sub cel puţin două aspecte şi 
anume: 

a) gradul de extindere a muncii cu timp parţial; 
b) gradul de extindere a contractelor de muncă, pe durată determinată. 
Având în vedere datele statistice de care am dispus, vom analiza în 

continuare dinamica indicatorilor menţionaţi anterior în ţările membre ale 
Uniunii Europene. 

În anul 1998, pe ansamblul Uniunii Europene, numărul persoanelor care 
erau angajate cu timp parţial reprezenta 17,4% din totalul populaţiei ocupate, 
(tabelul nr. 10) după ce a înregistrat o creştere constantă în ultimul deceniu, 
indiferent de starea economiei (recesiune sau relansare). 

 
Tabelul nr. 10 Extinderea muncii cu timp parţial, în ţările Uniunii 

Europene, în perioada 1985 – 1998 
- total populaţie ocupată % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 13,0 13,7 15,6 17,4 

Belgia 8,6 11,8 12,8 15,7 

Danemarca 24,3 23,1 21,2 22,3 

Germania 12,8 14,1 15,8 18,3 

Grecia 5,2 3,8 4,8 6,0 

Spania 5,8 4,7 6,9 8,1 

Franţa 10,9 12,1 14,9 17,3 

Irlanda 6,5 8,4 11,4 12,3 

Italia 5,3 5.5 6,2 7,3 

Luxemburg 7,2 7,5 7,9 9,4 

Olanda 29,4 32,5 36,4 38,8 

Austria 11,1 12,9 13,9 15,8 

Portugalia 6,0 7,0 8,0 11,1 

Finlanda 11,5 10,3 11,8 11,7 

Suedia 25,3 23,8 25,0 23,9 

Regatul Unit 21,2 22,2 23,8 24,9 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 

 
Acest tip de evoluţie s-a manifestat în 11 ţări membre, excepţiile 

consemnându-se în Danemarca şi Suedia, unde proporţia s-a redus, precum şi 
în Grecia şi Finlanda, unde s-a menţinut constantă. 
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Cea mai mare proporţie a persoanelor ocupate cu timp parţial se 
întâlnea în Olanda (38,8%). Ponderi de peste 20% se înregistrau în Regatul 
Unit (24,9%), Suedia (23,9%) şi Danemarca (22,3%), în timp ce valori mai mici 
de 12% erau caracteristice pentru unele ţări mediteraneene, precum: Grecia 
(6%), Spania (8,1%), Italia (7,3%) sau Portugalia (11,1%), dar şi într-o ţară 
scandinavă, cum este Finlanda (11,7%). 

Gradul de extindere a muncii cu timp parţial se diferenţiază puternic pe 
sexe. Astfel, în 1998, în rândul bărbaţilor respectivul indicator avea valoarea de 
5,9% (tabelul nr. 11). 

 
Tabelul nr. 11 

Extinderea muncii cu timp parţial, în ţările Uniunii Europene,  
în perioada 1985 – 1998 

- bărbaţi % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 3,7 3,9 4,8 5,9 

Belgia 1,8 2,1 2,5 3,5 

Danemarca 8,4 10,5 10,0 10,9 

Germania 2,0 2,4 3,2 4,7 

Grecia 2,8 2,2 3,1 3,3 

Spania 2,4 1,6 2,6 3,0 

Franţa 3,2 3,4 4,6 5,7 

Irlanda 2,3 3,6 5,1 5,4 

Italia 3,0 2,9 2,8 3,4 

Luxemburg 2,6 1,9 1,0 1,9 

Olanda 13,7 15,5 16,1 18,1 

Austria 3,4 4,0 4,0 4,4 

Portugalia 3,4 4,0 4,7 6,2 

Finlanda 6,2 7,0 8,1 6,9 

Suedia 6,8 7,6 9,1 9,2 

Regatul Unit 4,4 5,5 7,1 8,8 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 

 
Peste această medie se află ţări, precum: Olanda (18,1%), Danemarca 

(10,9%), Suedia (9,2%), Regatul Unit (8,8%), Finlanda (6,9%) şi Portugalia 
(6,2%), iar sub medie se situează Luxemburg (1,9%), Spania (3,0%), Grecia 
(3,3%), Irlanda (3,4%), Belgia (3,5%). 

În rândul populaţiei ocupate feminine gradul de extindere a muncii cu 
timp parţial era în anul 1998 de peste 31% (tabelul nr. 12). Valori de peste 30% 
erau consemnate în Olanda (67,9%), Regatul Unit (44,8%), Suedia (40,7%), 
Germania (36,4%), Danemarca (35,8%), Belgia (33,3%) şi Austria (30,3%). 
Ponderi mai mici de 20 % erau caracteristice pentru Grecia (10,6%), Spania 
(17,2%), Luxemburg (14,1%), Portugalia (17,4%) şi Finlanda (16,9%). 
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Tabelul nr. 12  
Extinderea muncii cu timp parţial în ţările Uniunii Europene, 

În perioada 1985 – 1998 
- femei % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 27,9 26,7 29,6 31,8 

Belgia 21,1 27,4 28,3 33,3 

Danemarca 43,9 37,8 34,4 35,8 

Germania 29.6 30,1 33,1 36,4 

Grecia 10,0 7,2 8,0 10,6 

Spania 13,9 11,2 15,2 17,2 

Franţa 21,8 23,5 27,8 31,6 

Irlanda 15,5 17,8 21,8 23,2 

Italia 10,1 10,4 12,4 14,1 

Luxemburg 16,0 17,9 19,7 22,2 

Olanda 57,5 59,8 66,0 67,9 

Austria 23,1 24,9 26,9 30.3 

Portugalia 9,9 11,0 12,1 17,4 

Finlanda 17,2 13,9 15,7 16,9 

Suedia 45.5 41,8 42,2 40,7 

Regatul Unit 44,8 43,7 44,4 44,8 

Sursa: European Commission – Employment in Europe 1999. 
 

 
Analiza relaţiilor în care se află gradul de extindere a muncii cu timp par-

ţial (tabelul nr. 13) permite să se identifice mai multe categorii de ţări: 
a) ţări în care gradul de extindere a muncii cu timp parţial este relativ ridicat 

atât în rândul bărbaţilor, cât şi al femeilor. Este cazul Suediei, Olandei şi 
Danemarcei, unde decalajul între proporţia femeilor şi cea a bărbaţilor 
care lucrează cu timp parţial este cuprins între 328% şi 442%; 

b) ţări în care gradul de extindere a muncii cu timp parţial este scăzut atât 
în rândul femeilor, cât şi în cel al bărbaţilor, cele mai elocvente exemple 
fiind o serie de ţări mediteraneene (Italia, Portugalia, Spania, Grecia), 
dar şi o ţară scandinavă, precum Finlanda. În 1998 decalajul între pro-
porţia femeilor şi cea a bărbaţilor care lucrau cu timp parţial era cuprins 
între 244,9% şi 573,3%; 

c) ţări în care gradul de extindere a muncii cu timp parţial se află sub media 
Uniunii Europene, în cazul bărbaţilor, şi peste medie, în cazul femeilor. 
În această categorie de ţări intră: Belgia, Germania, Austria, Luxemburg. 
Decalajul între ponderea femeilor şi cea a bărbaţilor care lucrau cu timp 
parţial se situa între 688,6% şi 1168,4%. 
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Tabelul nr. 13 
Evoluţia raportului pe sexe a gradului de extindere a muncii cu timp 

parţial, în ţările Uniunii Europene, în perioada 1985 – 1998 
- femei/bărbaţi % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 754,1 684,6 616,7 539,0 

Belgia 1172,2 1304.8 1132,0 951,4 

Danemarca 522,6 360.0 344,0 328,4 

Germania 1480,0 1254,2 1034,4 774,5 

Grecia 357,1 327.3 258,1 321,2 

Spania 579,2 700,0 584,6 573,3 

Franţa 681,3 691,2 604,3 554,4 

Irlanda 673,9 494,4 427,5 429,6 

Italia 336,7 358,6 442,9 414,7 

Luxemburg 615,4 942,1 1970,0 1168,4 

Olanda 419,7 385,8 409,9 375,1 

Austria 679,4 622,5 672,5 688,6 

Portugalia 291,2 275,0 257,4 280,6 

Finlanda 277,4 198,6 193,8 244,9 

Suedia 669,1 550,0 463,7 442,4 

Regatul Unit 1018,2 794,5 625,4 509,1 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 

 
Tendinţa generală a ultimilor 15 ani a fost de reducere a decalajelor 

referitoare la proporţia muncii cu timp parţial, între femei şi bărbaţi. De la 
aceasta regulă au făcut excepţie Luxemburgul, Italia şi Austria. De asemenea, 
reduceri nesemnificative ale decalajelor au fost înregistrate în Spania şi 
Portugalia. 

Extinderea ocupării cu timp parţial a avut un efect pozitiv asupra 
detensionării pieţei forţei de muncă, în condiţiile în care posibilităţile de creare 
de noi locuri de muncă sunt reduse. În acest context, pentru a caracteriza cât 
mai corect funcţionarea pieţei forţei de muncă este necesar să se aibă în 
vedere nu numai indicatori tradiţionali, precum rata de activitate sau numărul 
de persoane fizice ocupate, ci şi o serie de indicatori legaţi de numărul de ore 
lucrate şi distribuţia acestora pe sexe, şi grupe de vârstă şi domenii de 
activitate. De asemenea, este important să se determine dacă din punctul de 
vedere al angajaţilor, ocuparea cu timp parţial este voluntară sau forţată. 

În mod firesc, extinderea muncii cu timp parţial a condus la o scădere a 
numărului de ore lucrate în raport cu durata standard a muncii. 

Pe ansamblul Uniunii Europene, raportul dintre numărul mediu de ore 
lucrate şi durata standard a muncii a scăzut de la 93,1% în 1985 la 91,2%, în 
1998. Reducerea a fost relativ lentă în ultima parte a anilor '80, pentru a se 
accelera pe parcursul anilor '90 (tabelul nr. 14). Ceea ce a părut să fie o 
adaptare la comprimarea cererii de forţă de muncă în perioada recesiunii din 
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1991 – 1994 s-a transformat, în cursul relansării economice din 1994 – 1998, 
într-un factor de susţinere a creşterii ratelor de activitate mai cu seamă în 
rândul femeilor. 

 
Tabelul nr. 14  

Evoluţia gradului de utilizare a timpului standard de muncă, 
În ţările Uniunii Europene, în perioada 1985 – 1998 

- total populaţie ocupată % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 93,1 92,8 92,2 91,2 

Belgia 98,1 96,3 95,0 93,4 

Danemarca 87,1 88,4 89,4 88,6 

Germania 93,3 92,7 91,8 89,8 

Grecia 97,6 98,0 97,9 98,3 

Spania 97,1 97,4 96,0 95,4 

Franţa 96,1 95,3 94,7 95,0 

Irlanda 95,9 94,7 93,7 93,6 

Italia 96,2 95,9 97,7 97,1 

Luxemburg 96,7 96,2 96,0 95,9 

Olanda 82,0 80,5 79,7 79,1 

Austria 94,4 94,4 94,3 92,7 

Portugalia 97,6 97,5 96,7 94,2 

Finlanda 93,6 93,6 93,6 94,5 

Suedia 88,9 88,9 88,9 89,3 

Regatul Unit 87,8 87,0 85,6 85,3 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 

 
Valorile indicatorului menţionat anterior se diferenţiază pe ţările membre. 

In anul 1998, peste media comunitară se situau Belgia (93,4%). Grecia 
(98.3%). Spania (95,4%), Franţa (95,0%). Irlanda (93,6%), Italia (97,1%), 
Luxemburg (95,9%), Austria (92,7%), Portugalia (94,2%) şi Finlanda (94,5%). 
Sub nivelul mediu se situau Danemarca (88,6%), Germania (89,8%), Olanda 
(79,1%), Suedia (89,3) şi Regatul-Unit (85,3%). 

Variabilitatea pe ţări a coeficientului de utilizare a duratei standard a 
muncii este şi un rezultat al diferenţierii pe sexe a ratelor de activitate şi a 
gradului de extindere a unor forme atipice de ocupare a forţei de muncă. 

Astfel. În cazul bărbaţilor se poate observa că valorile indicatorului pe 
care îl avem în vedere se înscriu pe o plajă îngustă. Acesta are valori de peste 
99% în cazul a cinci ţâri, între 97 şi 99% în cazul a şase ţări şi între 95 şi 97% 
în cazul a trei ţări. Cea mai scăzută valoare (91,5%) se înregistra în Olanda 
(tabelul nr. 15). 

 



 

 

507 

Tabelul nr. 15  
Evoluţia gradului de utilizare a timpului standard de muncă în ţările 

Uniunii Europene, în perioada 1985 – 1998 
- bărbaţi % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 99,5 99,9 99,9 99,6 

Belgia 96,8 97,1 98,0 99,1 

Danemarca 97,3 96,1 96,4 95,7 

Germania 99,7 100,0 99,5 98,8 

Grecia 98,5 98,2 98,2 97,5 

Spania 99,8 99,6 99,8 100,0 

Franţa 98,3 98,0 97,6 97,7 

Irlanda 96,3 97,0 97,3 96,8 

Italia 99,2 99,4 97,7 97,8 

Luxemburg 98,9 98,8 98,2 97,3 

Olanda 92,5 91,3 92,3 91,5 

Austria 99,9 99,9 99,9 99,3 

Portugalia 97,4 97,8 97,7 99,5 

Finlanda 98,6 98,6 98,6 100,0 

Suedia 96,5 96,5 96,5 95,6 

Regatul Unit 98,6 99,6 99,2 98,1 

Sursa: European Commission – Employmentin Europe, 1999. 

 
În ceea ce priveşte utilizarea forţei de muncă feminine se remarcă faptul 

că mărimea coeficientului de utilizare a duratei standard a muncii prezintă în 
cadrul Uniunii Europene un grad relativ ridicat de dispersie. Cea mai ridicată 
valoare era înregistrată, în anul 1998, în Grecia (90,3%) şi cea mai scăzută, în 
Olanda (61,8%). Peste nivelul mediu se situau atât statele din sudul Uniunii 
(Spania, Italia, Portugalia, Grecia), cât şi unele state nordice (Finlanda, Suedia, 
Danemarca, dar şi Austria şi Franţa). Sub nivelul mediu se găseau ţări, precum 
Germania, Irlanda, Regatul Unit (tabelul nr. 16). 

Reducerea duratei medii a muncii s-a accentuat pe ansamblul Uniunii 
Europene în anii '90. Ţările care s-au înscris în această tendinţă au fost: 
Germania, Spania, Franţa, Portugalia. Evoluţii contrare au fost semnalate în 
Danemarca, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg etc. 

În aceste condiţii decalajul pe sexe dintre gradele, de utilizare a duratei 
standard a muncii a crescut în ultimii 15 ani pe ansamblul Uniunii Europene 
(tabelul nr. 17). Cele mai intense modificări pe sexe ale duratei muncii s-au 
produs în Belgia, Germania, Irlanda, Luxemburg şi Portugalia. Evoluţii 
sinuoase s-au semnalat în Spania, Franţa, Italia, Olanda, Finlanda, Suedia, 
Regatul Unit. Decalajele au tins să se diminueze în Danemarca şi Grecia. 
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Tabelul nr. 16 
Evoluţia gradului de utilizare a timpului standard de muncă în ţările 

Uniunii Europene, în perioada 1985 – 1998 
- femei % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 81,8 81,7 80,1 79,5 

Belgia 88,4 85,4 84,0 82,4 

Danemarca 75,0 79,2 81,0 80,1 

Germania 82,9 83,0 81,3 77,6 

Grecia 89,6 90,8 90,3 90,3 

Spania 89,7 91,1 88,6 86,9 

Franţa 86,8 86,3 85,3 84,7 

Irlanda 80,4 79,2 78,2 78,1 

Italia 87,7 87.0 89,2 87,9 

Luxemburg 89,1 87,8 85,9 84,4 

Olanda 63,3 63,4 61,3 61,8 

Austria 86,6 86,6 86,5 84,5 

Portugalia 91,1 91,0 89,4 87,6 

Finlanda 88,2 88,3 88,3 88,2 

Suedia 80,8 80,7 80,7 82,3 

Regatul Unit 69,5 70,1 68,9 69,3 

Sursa: European Commission – Employmentin Europe, 1999. 
 

 
Tabelul nr. 17  

Decalajul între gradul de utilizare a timpului standard de muncă de către 
femei şi bărbaţi, în ţările Uniunii Europene 

- femei/bărbaţi % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 82,2 81,8 80,2 79,8 

Belgia 91,3 88,0 85,7 83,1 

Danemarca 77,1 82,4 82,7 83,7 

Germania 83,1 83,0 81,7 78,5 

Grecia 91,0 92,5 92,0 92,6 

Spania 89,9 91,5 88,8 
;
 86,9 

Franţa 88,3 88,1 87,4 88,9 

irlanda 83,5 81,6 80,4 80,7 

Italia 88,4 87,5 91,3 89,9 

Luxemburg 90,1 88,9 87,5 86,7 

Olanda 68,4 69,4 66,4 67,5 

Austria 86,7 86,7 86,6 85,1 

Portugalia 93,5 93,0 91,5 88,0 

Finlanda 89,5 89,6 89,6 88,2 

Suedia 83,7 83,7 83,6 86,1 

Regatul Unit 70,5 70,4 69,5 70,6 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 
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Ca urmare a acestor evoluţii, în 1998 decalajul pe sexe din punct de ve-
dere al duratei muncii era cel mai pronunţat în Olanda şi cel mai estompat în 
Grecia. Faţă de nivelul înregistrat pe ansamblul Uniunii Europene, decalaje 
mai pronunţate erau caracteristice pentru Regatul Unit şi Germania, în timp ce 
o anumită estompare a decalajelor se putea detecta în Italia, Franţa sau Por-
tugalia. 

Într-o anumită măsură, decalajele pe sexe ale duratei muncii reflectă di-
ferenţele din modelele de ocupare a forţei de muncă existente în nordul şi su-
dul Uniunii Europene. Diferenţele nivelului de dezvoltare economică şi de 
mentalitate îşi spun cuvântul. Condiţiile mai favorabile permit în nord creşterea 
ratei de activitate a femeilor, datorită extinderii muncii cu timp parţial. În 
schimb, în sud, existenţa unor rigidităţi de natură instituţională determină men-
ţinerea duratei muncii la niveluri ridicate, dar şi rate de activitate relativ scăzu-
te. 

Pe ansamblul Uniunii Europene, dintre persoanele care lucrează cu timp 
parţial, 80% sunt femei. Marea majoritate a lor nu doresc un loc de muncă cu 
timp complet. Pe de altă parte, există persoane care acceptă locuri de muncă 
cu timp parţial pentru că nu reuşesc să se angajeze în activităţi cu timp com-
plet de muncă. În contextul creşterii importanţei activităţilor cu timp parţial în 
utilizarea forţei de muncă devine tot mai important să se determine caracterul 
voluntar sau forţat al acceptării de către persoanele active a unor forme atipice 
de ocupare. 

Anchetele efectuate asupra forţei de muncă arată că o proporţie scăzută, 
dar în continuă creştere dintre bărbaţii din grupa de vârstă de 25 – 49 de ani, 
acceptă munci cu timp parţial, pentru că nu se găsesc posibilităţi de angajare 
în activităţi cu timp complet. Ei reprezintă circa 15% din totalul populaţiei ocu-
pate masculine, proporţii mai mari semnalându-se în Franţa, Irlanda, Finlanda 
şi Suedia. 

În fapt, creşterea ocupării cu timp parţial în rândul bărbaţilor pare să fie o 
încercare din partea întreprinzătorilor de a flexibiliza funcţionarea aparatului 
productiv, fără a ţine seama de aspiraţiile segmentului de forţă de muncă pe 
care îl vizează. 

În multe cazuri persoanele care lucrează cu timp parţial surit angajate cu 
contracte de muncă pe o perioadă de timp determinată, constatarea fiind vala-
bilă mai cu seamă în cazul bărbaţilor. În 1998 la nivelul Uniunii Europene doar 
10% dintre bărbaţii angajaţi cu timp complet de muncă desfăşurau munci tem-
porare. În schimb, în rândul celor angajaţi cu timp parţial de muncă proporţia 
era de 31%, nivel depăşit în Spania si Portugalia (50%) si, mai ales, în Grecia 
si Irlanda (peste 60%). 

În ceea ce priveşte femeile, există o diferenţă mai mică între cele angaja-
te cu contract de muncă pe o perioadă determinată şi cu timp parţial de muncă 
şi cele cu timp complet. Astfel, în 1998, circa 15% dintre femeile care lucrau cu 
timp parţial erau angajate în munci temporare, în comparaţie cu 13% dintre 
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femei care lucrau cu timp complet de muncă. La fel ca şi în cazul bărbaţilor, 
ţările unde proporţia în rândul femeilor care erau angajate în munci temporare 
cu timp parţial se situa cu mult peste nivelul mediu al Uniunii Europene sunt: 
Grecia şi Spania (peste 50%), Irlanda şi Portugalia (circa 30%). 

Numărul locurilor de muncă temporare a crescut rapid în ultimii 15 ani 
pe ansamblul Uniunii Europene, ponderea acestora în totalul populaţiei ocupa-
te sporind de la 8,4% în 1985 la 12,8% în 1998 (tabelul nr. 18). 

 
Tabelul nr. 18 

Proporţia locurilor de muncă temporare în ţările Uniunii Europene, 
În perioada 1985 – 1998 

- total populaţie ocupată % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 8,4 10,4 11,0 12,8 

Belgia 6,9 5,1 5,1 7,8 

Danemarca 12,3 11,9 12,0 10,1 

Germania 12,8 14,1 15,8 18,3 

Grecia 21.1 14,7 10,3 13,0 

Spania 15,6 32,2 33,7 32,9 

Franţa 4,7 10,2 11,0 13.9 

Irlanda 7,3 8,3 9,5 9.4 . 

Italia 4,8 5,4 7,3 8,6 

Luxemburg 4,7 3,3 2,9 2,9 

Olanda 7,5 7,7 10.9 12,7 

Austria - - 6.0 7,8 

Portugalia 14,4 16,4 9,4 17,3 

Finlanda 10,5 12,0 16,5 17,7 

Suedia - 9,8 12.5 12,9 

Regatul Unit 7,0 5,3 6,5 7,1 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 
 

La fel ca şi în cazul muncii cu timp parţial, extinderea angajării salariaţi-
lor cu contracte de muncă pe perioade de timp determinate a constituit o în-
cercare de flexibilizare a funcţionării pieţei forţei de muncă. Se observă, că pe 
ansamblul Uniunii Europene, ponderea acestei forme de ocupare a forţei de 
muncă a crescut mai rapid în cursul perioadelor de relansare a economiei 
(1985 – 1991 şi 1994 – 1998), decât în timpul recesiunii din 1991 – 1994. 
Această tendinţă poate fi observată şi în ţări, precum: Germania, Franţa şi Re-
gatul Unit. În schimb, în ţări, precum: Grecia, Danemarca. Irlanda, Olanda, Fin-
landa, Suedia, locurile de muncă temporare şi-au mărit semnificativ ponderea 
în totalul populaţiei ocupate, în timpul recesiunii, pentru ca apoi să îşi înceti-
nească creşterea sau chiar să înregistreze diminuări, în mod relativ. 
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Ca o excepţie de ta regulă în Grecia se observă o puternică reducere re-
lativă a acestei forme de ocupare a forţei de muncă în perioada 1985 – 1994, 
urmată apoi de o uşoară redresare între 1994 şi 1998. 

În urma evoluţiilor prezentate anterior, în anul 1998 ponderea cea mai 
ridicată a muncii temporare în totalul populaţiei ocupate se înregistra în Spania 
(32,9%) iar cea mai scăzută în Luxemburg (2,9%). Valori cuprinse între 15% şi 
18,3% se înregistrau în Portugalia (17,3%), Finlanda (17,7%) şi Germania 
(18,3%) iar între 12,9% şi 15% în Suedia (12,9%), Grecia (13%), Franţa 
(13,9%). Sub media comunitară se aflau: Regatul Unit (7,1%), Belgia (7,8%), 
Austria (7,8%), Italia (8,6%), Irlanda (9,4%), Danemarca (10,1%), Olanda 
(12,7%). 

Proporţia locurilor de muncă temporare se diferenţiază pe sexe. Pe an-
samblul Uniunii Europene, în anul 1998, ea era de 12,0%, după o creştere ra-
pidă în perioada 1985 – 1991 şi o încetinire în intervalul 1991 – 1998 (tabelul 
nr. 19). 

 
Tabelul nr. 19 

Proporţia locurilor de muncă temporare în ţările Uniunii Europene, 
În perioada 1985 – 1998 

- bărbaţi % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 7,6 9,3 10,1 12,0 

Belgia 1,8 2,1 2,5 3,5 

Danemarca 11,6 11,0 11,1 9,3 

Germania 9,2 9,4 9,8 12,1 

Grecia 21,8 14,8 10,2 12,0 

Spania 14,4 29,3 31,4 32,1 

Franţa 4,8 8,7 9,7 13.0 

Irlanda 2,3 3,6 5,1 5,4 

Italia 3,6 4,0 6,1 7,5 

Luxemburg 3,5 2,3 2,0 2,4 

Olanda 5,9 5,9 7,9 10,2 

Austria - - 5,7 8,0 

Portugalia 13,5 14,8 8,5 16,2 

Finlanda 9,6 9,8 13,4 13,3 

Suedia - 7,4 10,5 10,6 

Regatul Unit 5,7 3,9 5,5 6,0 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 
 

În 1998, cea mai mare pondere a locurilor de muncă temporare în totalul 
populaţiei ocupate feminine se consemna în Spania (32,1%), iar cea mai 
redusă în Luxemburg (2,4%). Valori peste media Uniunii Europene (12,0%) se 
puteau observa în Franţa (13,0%), Portugalia (16,2%) şi Finlanda (13,3%), iar 
valori mai scăzute în Belgia (3,5%), Danemarca (9,3%), Irlanda (5,4%), Italia 
(7,5%). 
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În rândul populaţiei ocupate feminine proporţia locurilor de muncă 
temporare pe ansamblul Uniunii Europene este mai ridicată comparativ cu 
componenta masculină a ofertei de forţă de muncă. În raport cu media 
comunitară (13.7%). proporţii mai mari se înregistrau în Spania (34,4%), 
Finlanda (21,9%), Olanda (16,1%), Portugalia (18,6), Suedia (15,2%), Franţa 
(15,0%), Grecia (14,7%), în timp ce sub medie se aflau Belgia (10,4%), 
Danemarca (11,0%), Germania (12,5%), Irlanda (12,1%), Italia (10,3%), 
Luxemburg (3,7%), Austria (7,7%), Regatul Unit (8,3%) (tabelul nr. 20). 

 
Tabelul nr. 20  

Proporţia locurilor de muncă temporare în ţările Uniunii Europene, în 
perioada 1985 – 1998 

- femei % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 9,7 11,9 12,1 13,7 

Belgia 10,9 8.3 7,5 10,4 

Danemarca 13,1 12,9 12,9 11,0 

Germania 11,1 10,9 11,0 12,5 

Grecia 19,6 14,6 10,5 14,7 

Spania 18,4 38,2 37,9 34,4 

Franţa 4,6 12,0 12,4 15,0 

Irlanda 10,6 11,5 11,4 12,1 

Italia 7,0 7,7 9,3 10,3 

Luxemburg 7,0 4,9 4,4 3,7 

Olanda 10,8 10,6 15,0 16,1 

Austria - - 6,3 7,7 

Portugalia 15,9 18,6 10,5 18,6 

Finlanda 11,3 14,2 19,5 21,9 

Suedia - 12,2 14,4 15,2 

Regatul Unit 8,8 7,0 7,6 8,3 

Sursa: European Commission – Emptoyment in Europe, 1999. 

 
Decalajul pe sexe în ceea ce priveşte proporţia locurilor de muncă 

temporare a avut o tendinţă de scădere pe ansamblul Uniunii Europene, 
respectiv de la 127,6% în 1985 la 114,2% în 1998 (tabelul nr. 21). 

 
Tabelul nr. 21  

Decalajul între proporţia locurilor de muncă temporare în rândul femeilor 
şi bărbaţilor în ţările Uniunii Europene,  

în perioada 1985 – 1998 
- femei/bărbaţi % - 

Ţara 1985 1991 1994 1998 

Uniunea Europeană 127,6 128,0 119,8 114,2 

Belgia 605,6 395,2 300,0 297,1 

Danemarca 112,9 117,3 116,2 134,4 
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Ţara 1985 1991 1994 1998 

Germania 120,7 116,0 112,2 103,3 

Grecia 89,9 98,6 102,9 122,5 

Spania 127,8 130,4 120,7 107,2 

Franţa 95,8 137,9 127,8 115,4 

Irlanda 460,9 319,4 223,5 224,1 

Italia 194,4 192,5 152,5 137,3 

Luxemburg 200,0 213,0 220,0 154,2 

Olanda 183,1 179,7 189,9 157,8 

Austria - - 110,5 96,3 

Portugalia 117,8 125,7 123,5 114,8 

Finlanda 117,7 144,9 145,5 164,7 

Suedia - 164,9 137,1 143,4 

Regatul Unit 154,4 179,5 136,4 138,3 

Sursa: European Commission – Employment in Europe, 1999. 

 
Această evoluţie nu a fost lipsită de sinuozităţi. Cele mai mari reduceri 

au fost înregistrate în Belgia, Irlanda, Italia, Luxemburg. Tendinţe de creştere a 
acestor decalaje au fost înregistrate în Danemarca, Grecia, Franţa. 

În anul 1998, exceptând Austria, proporţia angajării cu contracte de 
muncă temporare în totalul populaţiei ocupate era mai mare în rândul femeilor, 
decât în rândul bărbaţilor. Cele mai mari decalaje se întâlneau în Belgia 
(297,1%) şi Irlanda (224,1%), iar cele mai reduse în Germania (103,3%) şi 
Spania (107,2%). 

Decalaje mai mari decât cel existent pe ansamblul Uniunii Europene se 
întâlneau în Danemarca (134,4%), Grecia (122,5%), Franţa (115,4%), Italia 
(137,3%). Luxemburg (154,2%), Portugalia (114,8%). Finlanda (164,7%), 
Suedia (143,4%), Regatul Unit (138,3%). 

 
 



 

 

5. Modificări ale structurii profesionale a populaţiei 
ocupate 

 

Tendinţa de creştere a ocupării forţei de munca în cadrul sectorului de 
servicii, care are un grad ridicat de eterogenitate, face necesară o atentă anali-
ză a calităţii noilor locuri de muncă relevate de structura profesională. În litera-
tura de specialitate, în afară de clasificarea zecimală a profesiilor, se utilizează 
o regrupare a profesiilor, după cum urmează: 

a) profesii nonmanuale înalt calificate, unde sunt grupaţi: managerii de dife-
rite niveluri, profesiile intelectuale şi ştiinţifice, precum şi tehnicienii; 

b) profesii nonmanuale cu nivel mediu de calificare unde sunt incluşi funcţi-
onarii de birou; 

c) profesii nonmanuale cu nivel scăzut de calificare, unde sunt incluşi lucră-
torii din servicii şi comerţ; 

d) profesii manuale calificate, cuprind lucrătorii calificaţi din agricultură şi 
silvicultură, artizanii şi lucrătorii de tip artizanal, operatorii de instalaţii şi 
maşini: 

e) profesii manuale slab calificate, unde sunt incluşi lucrătorii şi funcţionarii 
necalificaţi. 
În cursul anilor '80, pe fondul unei creşteri a populaţiei ocupate atât în 

Uniunea Europeană, cât şi în SUA profesiile nonmanuale au crescut într-un 
ritm susţinut. Astfel, în condiţiile unui ritm mediu anual de creştere a totalului 
populaţiei ocupate de 1,1% în Uniunea Europeană şi de 2,4% în SUA, între 
1983 şi 1991. profestile nonmanuale înalt calificate au înregistrat ritmuri medii 
anuale de 2,8% în Uniunea Europeană şi de 3,7% în SUA Profesiile nonma-
nuale cu nivel mediu şi scăzut de calificare au crescut într-un ritm mediu de 
1,6% în Uniunea Europeană şi de 2,2% în SUA. Profesiile manuale au crescut 
în SUA într-un ritm mediu anual de 1,4%, în timp ce în Uniunea Europeană s-a 
înregistrat o creştere negativă (-0.4%), 

Deci, în contextul terţializării ocupării forţei de muncă, al automatizării 
proceselor de producţie se observă o reducere a ponderii profesiilor manuale şi 
o creştere a ponderii profesiilor nonmanuale. În cadrul profesiilor nonmanuale 
profesiile cu un ritm ridicat de calificare au înregistrat cele mai rapide creşteri. 

Examinarea evoluţiei distribuţiei pe profesii a populaţiei ocupate în cursul 
anilor '90 în cazul a zece ţări pentru care am dispus de date statistice arată o 
continuare în linii generale, a tendinţelor evidenţiate în deceniul anterior (ane-
xele A1-A10), 

În cazul a cinci ţări (Austria. Danemarca, Spania, Grecia, Regatul Unit) 
se observă: 

(a) creştere a ponderii profesiilor nonmanuale înalt calificate; 
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(b) reducere a ponderii profesiilor nonmanuale cu nivel mediu de 
calificare; 

(c) creştere a ponderii profesiilor nonmanuale cu nivel redus de 
calificare; 

(d) scădere a ponderii profesiilor manuale calificate; 
(e) creştere a ponderii profesiilor manuale slab calificate. 
Modificările relative s-au produs în contextul creşterii populaţiei ocupate 

totale. Profesiile nonmanuale înalt calificate, profesiile nonmanuale cu nivel 
redus de calificare precum şi profesiile manuale slab calificate au înregistrat 
creşteri absolute din punct de vedere al numărului de persoane ocupate. 
Profesiile nonmanuale de calificare medie âu înregistrat, în mod absolut, 
reduceri în Austria şi Regatul Unit şi o creştere mai lentă în Danemarca. 
Profesiile manuale calificate şi-au redus numărul de practicanţi în Austria, 
Danemarca şi Regatul Unit, în timp ce în Spania a loc avut o creştere. 

O evoluţie asemănătoare a avut loc şi în Germania şi Cehia, deosebirea 
constituind-o reducerea absolută şi relativă a importanţei profesiilor manuale 
slab calificate. Ceea ce a diferenţiat Italia de modelul de transformare a 
structurii profesionale prezentat anterior este creşterea absolută şi relativă a 
importanţei profesiilor nonmanuale de calificare medie, concomitent cu 
scăderea absolută şi relativă a numărului persoanelor cu ocupaţii manuale slab 
calificate. 

În Portugalia excepţiile de la regulă privesc: 
a) reducerea efectivelor profesiilor nonmanuale înalt calificate, ca şi a celor 

nonmanuale cu o calificare redusă; 
b) creşterea mai rapidă a numărului celor care practică profesii manuale 

calificate. 
În ţara noastră, în condiţiile unei reduceri a populaţiei ocupate, profesiile 

nonmanuale înalt calificate au înregistrat scăderi de mare intensitate, aceeaşi 
evoluţie consemnându-se şi în cazul profesiilor manuale necalificate. În 
schimb, celelalte trei mari grupe de profesii au înregistrat creşteri ale 
efectivelor. 

Privită în ansamblu, modificarea structurii profesionale a populaţiei 
ocupate a avut intensităţi diferite de la o ţară la alta, fapt relevat de mărimea 
unghiului dintre vectorii de structură la începutul şi sfârşitul anilor '90 (tabelul 
nr. 22). 

Cele mai intense modificări ale structurii profesionale a populaţiei ocupa-
te s-au produs în Cehia şi Portugalia (peste 13 grade) jar cele mai lente în 
Austria (3 grade) şi Danemarca (4 grade). În România modificarea structurii 
profesionale poate fi categorisită ca fiind intensă, reflectând în mod indirect 
instabilitatea alocării pe ramuri a forţei de muncă. În cele mai multe cazuri in-
tensitatea mobilităţii profesionale a componentei feminine a ofertei de forţă de 
muncă a fost mai mare, decât a celei masculine. 
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Tabelul nr. 22  
Deviaţia între vectorii structurii profesionale a populaţiei ocupate la 

începutul şi sfârşitul anilor '90, în unele ţări europene 
- grade sexagesimate - 

Ţara Total Masculin Feminin 

Austria 3,11 2,14 3,77 

Danemarca 4,38 4,06 6,63 

Spania 6,35 5,76 6,44 

Germania 3,40 5,76 5.46 

Grecia 8,17 6,39 11,01 

Italia 6,85 5,88 6,51 

Portugalia 13,47 10,52 17,46 

Regatul Unit 7,91 7,51 7,70 

Cehia 13,20 15,01 8,99 

România 10,80 18,08 11,33 

Sursa: calculat după ILO Yearbook, 2000. 

 
 

Modificările structurii profesionale relevă atât o tendinţă de polarizare a 
calificărilor, cât şi fazele în care se află procesul de restructurare a aparatului 
productiv. Din acest motiv structura pe marile grupe de profesii prezintă variaţii 
importante de la o ţara la alta. 

Astfel, în cazul profesiilor nonmanuale înalt calificate ponderea acestora 
în totalul populaţiei ocupate este cuprinsă între 16,58%, în România şi 
38,01%, în Germania (tabelul nr. 23). Proporţii ridicate (peste 30%) se întâl-
nesc în Danemarca, Regatul Unit, Cehia, Austria. În cele mai multe cazuri 
proporţia respectivelor profesii este mai mare în rândul femeilor decât în rân-
dul bărbaţilor. 

 
Tabelul nr. 23  

Ponderea profesiilor nonmanuale înalt calificate în totalul populaţiei 
ocupate în unele ţări europene, în anul 1999 

-%- 

Ţara Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 

Austria 30,26 30,31 30,20 99,6 

Danemarca 37,50 38,25 34,66 90,6 

Spania 28,52 26,68 31,73 119,0 

Germania 38,01 36,04 40,59 112,6 

Grecia 30,43 29,73 31,64 106,4 

Italia 28,78 26,77 32,33 120,8 

Portugalia 20,54 20,47 20,62 100,7 

Regatul Unit 36,95 40,18 32,98 82,1 

Cehia 35,42 32,44 39,30 111,0 

România 16,58 14,69 18,79 127,9 

Sursa: calculat după ILO Yearbook, 2000. 
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Profesiile nonmanuale de calificare medie deţin ponderi de peste 10% în 
Austria, Danemarca, Germania, Italia, Regatul Unit (tabelul nr. 24), iar ponderi 
între 7,49% şi 9,69% în Spania, Grecia, Portugalia şi Cehia. În România aceste 
profesii apar ca fiind subreprezentate, deţinând sub 4% din totalul populaţiei 
ocupate. 

În cadrul acestei grupe de profesii, femeile apar ca fiind suprarepre-
zentate, proporţia lor fiind de peste două ori mai ridicată decât cea a bărbaţilor. 

 
 

Tabelul nr. 24  
Ponderea profesiilor nonmanuale mediu calificate în populaţiei ocupate 

în unele ţări europene, în anul 1999 
-%- 

Ţara Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 

Austria 14,03 8,42 21,13 251,0 

Danemarca 11,50 5,69 19,01 334,1 

Spania 9,69 6,19 15,82 255,6 

Germania 12,64 7,03 20,01 284,6 

Grecia 9,52 6,62 14,50 219,0 

Italia 8,90 6,62 11,75 177,5 

Portugalia 13,79 9,86 20,72 210,1 

Regatul Unit 15,06 6,95 25,05 360,4 

Cehia 7,49 2,60 13,84 647,7 

România 3,92 1,92 6,25 325,5 

Sursa: calculat după ILO Yearbook 2000. 

 
Dispersia ponderilor profesiilor nonmanuale de calificare scăzută este cu 

mult mai redusă (tabelul nr. 25). 
 

Tabelul nr. 25  
Ponderea profesiilor nonmanuale de calificare redusă în totalul populaţiei 

ocupate în unele ţâri europene, în anul 1999 
-%- 

Ţara Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 

Austria 14,03 8,15 21,78 267,2 

Danemarca 16,00 7,25 27,14 374,3 

Spania 13,98 9,24 22,26 240,9 

Germania 11,58 5,32 19,78 371,8 

Grecia 12,04 9,12 17,05 187,0 

Italia 15,54 12,62 20,71 164,1 

Portugalia 13,16 9,05 18,29 202,1 

Regatul Unit 18,66 11,20 27,84 248,6 

Cehia 12,03 7,10 18,42 259,4 

România 6,69 3,40 10,53 309,7 

Sursa: calculat după ILO Yearbook, 2000. 
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Cea mai mare valoare este de 18,66% (Regatul Unit), iar cea mai mică 
este de 6,69% (România), în celelalte ţări proporţiile fiind cuprinse între 
11,58% şi 16,00%. Şi în cadrul acestei grupe de profesii se constată un 
accentuat proces de feminizare, ponderea în totalul populaţiei ocupate fiind de 
1,64-3,74 ori mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor. 

Cât priveşte profesiile manuale calificate se observă că ponderea 
acestora se situa între 21,90% şi 62,40% (tabelul nr. 26). 

 
 

Tabelul nr. 26 
Ponderea profesiilor manuale calificate  

în totalul populaţiei ocupate în unele ţări europene,  
în anul 1999 

-%- 

Ţara Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 

Austria 31,50 45,11 13,57 30,1 

Danemarca 21,90 35,19 6,34 18,0 

Spania 32,71 44,85 11,49 25,6 

Germania 27,30 41,82 8,24 19,7 

Grecia 40,99 48,55 28,07 57,8 

Italia 31,02 39,72 15,69 39,5 

Portugalia 43,56 53,37 31,28 58.6 

Regatul Unit 28,63 40,62 13,88 34.2 

Cehia 35,68 50,17 16,82 33,5 

România 62,40 64.49 59,96 93,0 

Sursa: calculat după ILO Yearbook. 2000. 

 
Se observă că există o corelaţie inversă între dezvoltarea sectorului 

terţiar şi valoarea ponderii profesiilor manuale calificate. În cadrul acestei grupe 
de profesii forţa de muncă masculină este dominantă. Aici se concentrează, de 
regulă, peste 40% din locurile de muncă ocupate de forţa de muncă respectivă. 
Forţa de muncă feminină este slab reprezentată, decalajul femei/bărbaţi din 
punct de vedere al ponderilor, fiind de 18% în Danemarca, 19,7% în Germania 
sau 25.6% în Spania. În România, valoarea de 93% reflectă ponderea 
excesivă a populaţiei ocupate în agricultură din totalul populaţiei ocupate, şi 
gradul ridicat de feminizare al forţei de muncă utilizate în această ramură. 

Plaja în care variază ponderea profesiilor manuale slab calificate este 
relativ restrânsă, fiind cuprinsă între 5,89% şi 14,61% (tabelul nr. 27). De 
regulă, în cadrul acestei grupe de profesii, femeile au ponderi mai ridicate 
decât cele ale bărbaţilor. Excepţia o constituie România unde ponderea 
femeilor este de peste trei ori mai mică, decât cea a bărbaţilor. 
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Tabelul nr. 27  
Ponderea profesiilor manuale slab calificate în totalul populaţiei ocupate 

în unele ţări europene, în anul 1999 
-%- 

Ţara Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 

Austria 9,46 6,52 13,34 204.6 

Danemarca 11,50 10,97 12,44 113.4 

Spania 14,61 12,30 18.67 151,8 

Germania 8,04 6,54 10,00 152,9 

Grecia 5,89 4,46 8,35 187,2 

Italia 8,86 8,06 10,26 127,3 

Portugalia 12,82 8,69 17,99 207,0 

Cehia 8,14 5,54 11,52 207,9 

România 10,40 15,50 4,47 28,8 

Sursa: calculat după ILO Yearbook. 2000. 
 

 
În concluzie, se poate afirma că proporţiile diferitelor grupe de profesii în 

totalul populaţiei ocupate este un rezultat al acţiunii unui mare număr de factori 
dintre care se pot enumera, în afară de modificarea structurii pe ramuri a eco-
nomiei: 

a) schimbări în diviziunea muncii în cadrul firmelor. Avem aici în vedere atât 
tendinţa de polarizare a calificărilor, dar şi diviziunea pe sexe a muncii; 

b) creşterea gradului de descentralizare a activităţilor economice şi sociale, 
ceea ce are ca efect creşterea numărului de manageri de diferite niveluri; 

c) creşterea pregătirii profesionale a forţei de muncă având drept rezultat 
expansiunea numărului celor care practică profesiile intelectuale şi ştiinţi-
fice. Pe de altă parte, creşterea importanţei acestei grupe de profesii es-
te o consecinţă a necesităţii unui efort continuu de inovare tehnologică 
din partea agenţilor economici, ceea ce impune utilizarea într-o proporţie 
crescândă a unor specialişti de înaltă calificare. 



 

 

6. Mutaţii în statusul ocupaţional  
al populaţiei ocupate 

 
Mobilitatea intersectorială şi profesională a forţei de muncă are conse-

cinţe mai mult sau mai puţin notabile asupra statusului ocupaţional. Ca regulă 
generală, extinderea activităţilor industriale şi a formelor moderne de servicii 
duce la extinderea muncii salariate. În consecinţă, ponderile cele mai ridicate 
ale salariaţilor în totalul populaţiei ocupate se întâlnesc în ţările cu economie 
de tip liberal (anglo-saxon) sau în ţările europene cu economie socială de pia-
ţă de tip nordic. Din datele tabelului nr. 28 se observă că în ţările respective 
salariaţii reprezintă peste 85% din numărul total al persoanelor ocupate, cea 
mai ridicată valoare înregistrându-se în SUA (92,34%). 

 
Tabelul nr. 28  

Ponderea salariaţilor în totalul populaţiei ocupate în diferite ţări,  
în anul 1999 

-%- 

 Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 
Uniunea Europeană 

Austria 86,73 86,25 93,10 107,9 

Spania 78,43 76,50 81,79 106,9 

Grecia 56,59 55,23 58,91 106,7 

Finlanda 85,24 80,60 90,46 112,2 
Italia 71,87 68.75 77,39 112,6 

Portugalia 71,54 70,71 72,57 102,6 

Suedia 89,60 85,20 93,94 110,3 

Regatul Unit 87,96 84,06 92,76 110,3 

Europa Centrală şi de Est 
Polonia 72,77 I 70.93 75,03 105,8 

România 57,80 60,60 54,53 90,0 

Slovenia 81,61 | 79,05 84,63 107,1 

Alte ţări 

SUA 92,34 91,08 93,80 103,0 
Canada 83,05 79,65 87,06 109,3 

Australia 85,55 82,95 88,94 107,2 

Japonia 82,50 83,92 80,40 95,8 

Coreea 61,74 63,20 59,64 94,4 

Thailanda 2,91 4,32 1,17 27,1 
Mexic 60,82 60,62 61,24 101,0 

Sursa: calculat după ILO Yearbook, 2000. 

 
În ţările din sudul Europei se constată proporţii mai reduse ale muncii 

salariate, respectiv de circa 78% în Spania, 72% în Italia şi Portugalia, 57% în 
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Grecia. În ţările central şi est-europene, aflate în tranziţie la economia de piaţă, 
valorile indicatorului sunt dispersate, respectiv 57,80% în România, 72,77% în 
Polonia şi 81,61 % în Slovenia. 

Dacă se extinde analiza şi la alte continente se pot remarca procentajul 
ridicat al salariaţilor în Japonia (82,50%), şi valori de circa 60% în Mexic şi 
Coreea. De asemenea, atrage atenţia ponderea deosebit de scăzută (sub 3%) 
a muncii salariate în Thailanda, 

Examinarea distribuţiei pe sexe a statusului ocupaţional relevă faptul că 
în ţările cu economie de piaţă consolidată (exceptând Japonia) proporţia 
muncii salariate este mai mare în rândul femeilor, decât în rândul bărbaţilor. 
Cele mai mari decalaje (peste 112%) se înregistrează în Finlanda şi Italia. În 
schimb, în ţările nou-industrializate proporţia muncii salariate este mai mică în 
rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor. 

Cea de-a doua mare componentă a populaţiei ocupate din punct de 
vedere al statusului ocupaţional, respectiv patronii şi lucrătorii pe cont propriu 
deţin ponderi care se întind pe o plajă largă, în cazul ţărilor pentru care am 
dispus de date statistice. Astfel, valorile respectivului indicator sunt de 7,56% 
în SUA şi de 38,26% în Thailanda (tabelul nr. 29). 

 
Tabelul nr. 29  

Ponderea patronilor şi a lucrătorilor pe cont propriu în totalul populaţiei 
ocupate în diferite ţări, în anul 1999 

-%- 

 Total populaţie ocupată Bărbaţi Femei Femei/Bărbaţi 

Uniunea Europeană 

Austria 10,58 12,25 8,94 73,0 

Spania 18,38 21,22 13,40 63,1 

Grecia 32,47 39,73 20,06 50,5 

Finlanda 13,85 17,68 9,72 55,0 

italia 23,08 27,40 15,45 56,4 

Portugalia 25,47 27,04 23,51 86,9 

Suedia 10,33 14,57 5,60 38,4 

Regatul Unit 11,67 15,71 6,70 42,6 

Europa Centrală şi de Est 

Polonia 22,44 25,50 18,68 73,3 

România 23,13 29,07 16,20 55,7 

Slovenia 12,67 16,60 7,81 47,0 

Alte ţări 

SUA 7,56 8,86 6,06 68,4 

Canada 16,95 20,35 12,94 63,6 

Australia 13,64 16,51 9,91 60,0 

Japonia 11,67 14,04 -8,21 58.5 

Coreea 28,80 34,87 20,03 57,4 

Thailanda 38,26 38,86 37,52 96,6 

Mexic 28,41 30,82 - 23,55 76,4 

Sursa: calculat după ILO Yearbook, 2000. 
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În ţările unde ponderea muncii salariate depăşeşte 80% proporţia 
patronilor şi a lucrătorilor pe cont propriu este cuprinsă între 10% şi 17%. În 
celelalte ţări proporţia este cuprinsă între 18,38% în Spania şi 32,47% în 
Grecia. 

Deoarece această formă a muncii nesalariate presupune asumarea unor 
riscuri mai mari, precum şi existenţa spiritului întreprinzător, proporţia ei este 
sensibil mai ridicată în rândul bărbaţilor, decât în rândul femeilor. Astfel, 
raportul dintre proporţia patronilor şi a lucrătorilor pe cont propriu în totalul 
populaţiei ocupate feminine şi cea în totalul populaţiei ocupate masculine este 
de 38,4% în Suedia, de 12,6% în Regatul Unit, de 50,5% în Grecia, de 68,4% 
în SUA, de 86,9% în Portugalia şi de 96,6% în Thailanda. 

Ponderea ridicată al patronilor şi lucrătorilor pe cont propriu în totalul 
populaţiei ocupate este asociată cu acţiunea unor factori, cum sunt: 

a) un grad ridicat de descentralizare a activităţii economice. În mod implicit, 
existenţa unui mare număr de întreprinderi mici şi mijlocii determină o 
pondere ridicată a patronilor şi lucrătorilor pe cont propriu în totalul popu-
laţiei ocupate; 

b) perpetuarea unor structuri economice tradiţionale bazate pe proprietatea 
individuală în agricultură şi activităţi de servicii. Drept urmare, lucrătorii 
pe cont propriu devin figurile centrale în respectivele zone ale economi-
ei; 

c) tradiţiile antreprenoriale şi cadrul instituţional existent în diferite ţări refe-
ritor la micile firme. 
Experienţa ţărilor Uniunii Europene arată că există o relaţie inversă între 

extinderea muncii pe cont propriu şi rata de ocupare a populaţiei apte de 
muncă. Acest lucru reflectă în mod indirect nivelul relativ scăzut al PIB/locuitor 
şi rolul încă important al agriculturii în desfăşurarea activităţii economice. 

În evaluarea structurii pe sexe a populaţiei ocupate din punct de vedere 
al statusului ocupaţional este necesar să se ţină seama de o serie de 
particularităţi ale modelelor de ocupare. 

Astfel, ponderea bărbaţilor este, de regulă, superioară celei a femeilor în 
cazul patronilor şi al lucrătorilor pe cont propriu. Drept urmare, în ţările cu un 
grad ridicat de extindere a muncii salariate ponderea femeilor este superioară 
celei a bărbaţilor. În schimb, în ţările unde munca salariată nu atinge proporţii 
ridicate, lucrătorii familiali neremuneraţi, în care majoritatea covârşitoare o 
formează femeile, deţin încă un loc important în utilizarea forţei de muncă. 

În ultimul deceniu s-a asistat pe plan internaţional la o creştere a ponderii 
salariaţilor în totalul populaţiei ocupate. Tendinţa poate fi apreciată ca o 
expresie a dezvoltării şi modernizării economiei şi societăţii. Ponderea 
patronilor şi a lucrătorilor pe cont propriu a avut evoluţii sinuoase. S-au 
înregistrat scăderi în: Austria, Spania, Grecia, Finlanda, Regatul Unit. SUA, 
Australia, Japonia, Mexic, în timp ce creşteri au fost consemnate în: Italia, 
Portugalia, Suedia, Canada, Coreea, Thailanda. 
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În aprecierea modificărilor proporţiei deţinute de patroni şi lucrători pe 
cont propriu în,, totalul populaţiei ocupate este necesar să se manifeste o 
anumită prudenţă. Deseori în ţările dezvoltate această categorie de populaţie 
ocupată este privită ca o măsură a dezvoltării spiritului antreprenorial. În 
realitate, acest status ocupaţional este dependent, alături de factorii enumeraţi 
anterior şi de o serie de măsuri de natură fiscală, care pot să favorizeze, sau 
nu, adoptarea acestuia de către unele segmente ale populaţiei active. 

Examinarea datelor referitoare la evoluţia statusului ocupaţional în 
România relevă faptul că, în contextul unei profunde crize a utilizării capitalului 
uman, ponderea salariaţilor s-a redus considerabil şi a atins un nivel 
comparabil cu cel al Greciei. Celelalte categorii de populaţie ocupată şi-au 
sporit în mod substanţial ponderea. Respectivele evoluţii sunt o consecinţă atât 
a implementării mecanismelor concurenţiale care au stimulat apariţia clasei 
antreprenoriale şi utilizarea unor forme nesalariate de ocupare a forţei de 
muncă, dar, mai cu seamă, a puternicului proces de reagrarizare a structurii 
ocupării forţei de muncă. 

 
 



 

 

7. Direcţii de acţiune pentru creşterea stabilităţii  
ocupării forţei de muncă în ţările Uniunii Europene 

 

Din analizele efectuate pe parcursul capitolelor anterioare a rezultat că în 
contextul modificării profunde a mediului economic extern, ca urmare a 
creşterii gradului de deschidere a economiilor naţionale către fluxurile externe 
de bunuri de servicii şi capital, precum şi a extinderii utilizării tehnologiilor 
informaţionale asigurarea unei rate ridicate de ocupare a forţei de muncă 
întâmpină, în mod obiectiv, o serie de dificultăţi majore. 

Încercările întreprinse în ultimul deceniu cu scopul de a determina o 
creştere a flexibilităţii funcţionării aparatului productiv au avut ca efect o 
creştere lentă a cererii de forţă de muncă, dublată însă în multe cazuri, de 
precarizarea ocupării forţei de muncă. O asemenea evoluţie pe termen lung 
este de natură să genereze puternice tensiuni pe piaţa forţei de muncă şi să 
erodeze puternic bazele coeziunii sociale, chiar în zone caracterizate printr-un 
nivel ridicat al dezvoltării economice. 

Din acest motiv, în Tratatul de la Amsterdam (17 iunie 1997), şefii de 
state şi de guverne au hotărât că ocuparea forţei de muncă şi drepturile 
cetăţenilor trebuie să fie in centrul Uniunii Europene. Pentru atingerea acestui 
obiectiv s-a căzut de acord asupra: 

a) alinierii politicilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, de o manieră 
compatibilă cu politica economică a Uniunii Europene; 

b) promovării creşterii calificării şi adaptabilităţii forţei de muncă, precum şi 
a reformei pieţelor forţei de muncă, pentru a răspunde rapid la schimbă-
rile din economie. 
De asemenea, s-a trecut la supravegherea multilaterală a politicilor 

naţionale în domeniu. 
În continuare, în cadrul Consiliului European extraordinar de la 

Luxemburg, din noiembrie 1997, statele membre au adoptat o nouă abordare a 
problemei ocupării forţei de muncă şi a luptei împotriva şomajului. Pe această 
bază s-au elaborat „recomandări” pentru coordonarea strategiilor de creştere a 
ocupării forţei de muncă. Începând cu anul 1998 au fost concepute Planuri 
Naţionale de Acţiune pentru ocuparea forţei de muncă. 

În martie 2000, la Consiliul Special de la Lisabona s-a relevat că unul 
dintre obiectivele integrării îl constituie asigurarea ocupării depline a forţei de 
muncă, în cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere. Pentru aceasta s-a 
stabilit că pe parcursul unui deceniu (2000-2010) este necesar să se asigure o 
creştere a ratei ocupării populaţiei în vârstă de muncă de la 61% la 70% şi de 
la 51% la 60%, în cazul femeilor. 
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Ulterior, la Consiliul de la Stockholm s-au elaborat „obiective interme-
diare” pentru anul 2005. respectiv o rată de 67% a ocupării populaţiei în vârstă 
de muncă şi de 57%, în cazul femeilor. De asemenea, s-a fixat o rată de 
ocupare a populaţiei în vârstă de 55-64 de ani de 50% în anul 2010. 

Obiectivele propuse pornesc de la premisa că utilizarea eficientă a forţei 
de muncă necesită o viziune pe termen lung, precum şi luarea în considerare a 
tuturor factorilor care pot contribui la îmbunătăţirea funcţionării pieţei forţei de 
muncă. 

De asemenea, s-a subliniat că îmbunătăţirea utilizării capitalului uman nu 
se reduce doar la creşterea ratei de ocupare a resurselor de muncă, ci trebuie 
să se aibă în vedere şi îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă, pusă în 
evidenţă de nivelul salariilor, stabilitatea contractelor de muncă, durata muncii, 
condiţiile de muncă. 

La 19 ianuarie 2001 au fost elaborate „Decizia Consiliului Uniunii 
Europene referitoare la direcţiile de acţiune ale politicilor de ocupare a forţei de 
muncă în statele membre”, precum şi „Recomandarea Consiliului Uniunii 
Europene referitoare la implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă 
în statele membre”. În cele două documente se arată că, după un deceniu de 
reforme consecvente, s-au creat în cadru! Uniunii Europene premisele unei 
evoluţii favorabile în ceea ce priveşte utilizarea forţei de muncă. Dar progresul 
în acest domeniu nu apare automat. El necesită o serie de acţiuni concertate 
ale statelor membre, dar şi o atentă monitorizare şi evidenţiere a particu-
larităţilor naţionale. 

Este necesar ca atingerea obiectivului ocupării depline a forţei de muncă 
să se facă concomitent cu creşterea competitivităţii şi întreprinderea unor paşi 
hotărâţi în direcţia realizării unei societăţi bazate pe cunoaştere. Pregătirea 
pentru tranziţia la respectivul tip de societate necesită modernizarea modelului 
social european, prin creşterea investiţiei în oameni şi combaterea excluderii 
sociale. 

Pentru obţinerea unui nivel ridicat a! ocupării forţei de muncă se 
consideră că statele Uniunii Europene trebuie să conceapă strategiile de 
dezvoltare privind piaţa forţei de muncă pornind de la următoarele obiective 
orizontale: 

A. stabilirea unor obiective pe termen lung în ceea ce priveşte ocuparea 
forţei de muncă. 

B. elaborarea unor strategii cuprinzătoare şi coerente pentru asigurarea 
unei învăţări continue. În acest fel se va reuşi obţinerea unei adaptări la 
schimbările economice şi sociale pe parcursul întregii vieţi active. Aceste 
strategii ar trebui să se bazeze pe responsabilitatea şi parteneriatul dintre 
autorităţile publice, firme, parteneri sociali şi indivizi, dar şi pe contribuţia 
substanţială a societăţii civile; 

C. dezvoltarea în cadrul statelor membre a Uniunii Europene a unui larg 
parteneriat social, capabil să implementeze şi monitorizeze Strategia de 
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ocupare a forţei de muncă, în funcţie de practicile şi tradiţiile naţionale. De 
asemenea, partenerii sociali de la nivel european sunt invitaţi să îşi definească 
propria lor contribuţie şi să monitorizeze, să încurajeze şi să susţină eforturile 
întreprinse la nivel naţional; 

D. adoptarea acelor combinaţii de politici economice care vor favoriza 
îmbunătăţirea utilizării forţei de muncă. În acest context se recomandă luarea 
în considerare a disparităţilor regionale. Fără a ieşi din cadrul general al 
Strategiei, statele membre pot să se concentreze asupra unor aspecte pe care 
le consideră ca fiind cele mai importante pentru funcţionarea pieţei forţei de 
muncă la un moment dat; 

E. sprijinirea de către statele membre şi Comisia Europeană a dezvoltării 
unor indicatori comuni, cu scopul de a se evalua în mod adecvat progresele 
înregistrate. Partenerii sociali sunt invitaţi să dezvolte indicatori adecvaţi şi să 
sprijine crearea de baze de date statistice, pentru a se putea măsura pro-
gresele din domeniile în care ei deţin responsabilităţi. 

Alături de cele cinci obiective orizontale au fost stabilite un număr de 18 
direcţii de acţiune, grupate în cadrul a patru piloni după cum urmează: 

Pilonul I – îmbunătăţirea capacităţii de ocupare cuprinzând şapte di-

recţii de acţiune: 
1. combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a şomajului pe termen lung; 
2. reformarea sistemelor de impozitare, de acordare a ajutoarelor şi de pre-

gătire profesională, astfel încât acestea să devină cu mult mai favorabile 
ocupării forţei de muncă; 

3. conceperea de politici care să permită prelungirea prezenţei pe piaţa for-
ţei de muncă a persoanelor vârstnice; 

4. dezvoltarea calificărilor pentru o nouă piaţă a muncii, în contextul unui 
proces de învăţare continuă: 

5. dezvoltarea învăţământului electronic pentru toţi cetăţenii. Asigurarea de 
către Statele Membre a accesului şcolilor la resursele Internetului şi a 
multimediei, astfel încât până la sfârşitul anului 2002 să se furnizeze tu-
turor elevilor o alfabetizare digitală pe scară largă; 

6. promovarea unor politici active pentru prevenirea dezechilibrelor dintre 
cererea şi oferta de calificări; 

7. combaterea discriminării şi promovarea incluziunii sociale, prin sprijinirea 
accesului la ocuparea forţei de muncă. 
Pilonul II – Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de noi lo-
curi de muncă, în care se grupează cinci direcţii de acţiune: 

8. reducerea obstacolelor administrative şi a sarcinilor fiscale care impie-
tează asupra desfăşurării afacerilor: 

9. Încurajarea începerii de noi activităţi antreprenoriale; 
10. Îmbunătăţirea furnizării de servicii şi fructificarea integrală a potenţialului 

de ocupare a forţei de muncă al sectorului de servicii, se vor avea în ve-
dere activităţile specifice unei societăţi bazate pe cunoaştere şi cele le-
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gate de protecţia mediului înconjurător; 
11. În cadrul politicii de ansamblu privind ocuparea forţei de muncă se va ţi-

ne seama şi de dimensiunea regională a acesteia. La nivel regional şi lo-
cal. toţi partenerii sociali trebuie să fie mobilizaţi în vederea implementării 
Strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă prin identificarea 
potenţialului de creare de noi locuri de muncă; 

12. adoptarea unor măsuri fiscale pentru stimularea investiţiei în capitalul 
uman. 
Pilonul III – încurajarea adaptabilităţii întreprinderilor şi a angajaţilor 
acestora, în care sunt incluse trei direcţii de acţiune: 

13. modernizarea organizării muncii. Aceasta va trebui să fie un rezultat al 
negocierilor între partenerii sociali, având drept scop asigurarea echili-
brului necesar între flexibilitate şi siguranţa locurilor de muncă. Aspectele 
care pot fi abordate în acest cadru sunt: introducerea de noi tehnologii, 
noi metode de muncă şi flexibilizarea timpului de lucru; 

14. revizuirea cadrului legislativ pentru a favoriza modernizarea şi siguranţa 
locurilor de muncă. Se vor avea în vedere propunerile pentru sprijinirea 
modernizării şi adaptării pieţei forţei de muncă la schimbările structurale 
din economie. Avându-se în vedere că formele de ocupare a forţei de 
muncă devin tot mai diverse, este necesar să se încorporeze în legislaţii-
le naţionale tipuri de contracte de muncă mai flexibile, asigurându-se o 
calitate sporită a locurilor de muncă şi, implicit, un echilibru între nevoile 
antreprenorilor şi aspiraţiile lucrătorilor. De asemenea, se vor promova o 
serie de măsuri care să conducă ia scăderea accidentelor şi riscului de 
boli profesionale; 

15. sprijinirea adaptabilităţii în întreprinderi, ca o componentă-cheie a proce-
sului de învăţare continuă. Se urmăreşte ca pe această cale să se stimu-
leze inovaţia, mai cu seamă în domeniul tehnologiilor informaţionale. Se 
vor crea condiţii ca până în anul 2003 să se ofere fiecărui lucrător posib i-
litatea de a obţine alfabetizarea specifică societăţii informaţionale. 
Pilonul IV – Asigurarea de posibilităţi egale de acces pe piaţa forţei 
de muncă pentru femei şi bărbaţi, în cadrul căruia sunt incluse trei di-
recţii de acţiune: 

16. relevarea specificului pe sexe al diferitelor tipuri de măsuri pentru creşte-
rea ocupării forţei de muncă. În acest sens, se recomandă construirea şi 
îmbunătăţirea unui sistem de indicatori statistici care să măsoare progre-
sele realizate în obţinerea egalităţii de şanse pe sexe; 

17. reducerea decalajelor de pe piaţa forţei de muncă dintre femei şi bărbaţi, 
prin susţinerea cu prioritate a ocupării în rândul femeilor, ca şi a acordării 
unui salariu egal la muncă egală; 

18. reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie prin: proiectarea, im-
plementarea şi promovarea unor politici de susţinere a familiei, care in-
clude servicii de îngrijire a copiilor şi a altor persoane dependente, 
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accesibile şi de înaltă calitate. Este necesar să se elimine obstacolele 
din calea reîntoarcerii pe piaţa forţei de muncă a persoanelor care la un 
moment dat, din motive familiale, au devenit inactive. 
Se observă că direcţiile de acţiune prezentate se concentrează mai cu 

seamă, asupra factorilor care pot să determine un răspuns pozitiv al ofertei de 
forţă de muncă la stimulentele generate de activitatea economică sau de 
cadrul instituţional. Este, în fapt, un reflex al altui mare obiectiv pe care 
Uniunea Europeană şi-a propus să-l atingă, respectiv acela de a deveni în cel 
mai scurt timp posibil, cea mai competitivă economie. 

Soluţia propusă încearcă să îmbine valorificarea tradiţiei cu promovarea 
modernizării instituţiilor şi a metodelor de organizare a muncii. Astfel, sunt puse 
în evidenţă virtuţile parteneriatului social în atenuarea dezechilibrelor de pe 
piaţa forţei de muncă, în contextul unei profunde restructurări a aparatului 
productiv. In acelaşi timp, avându-se în vedere noile cerinţe de calificare 
impuse de actuala fază a procesului tehnologic, concomitent cu accentuarea 
procesului de îmbătrânire demografică a ofertei forţei de muncă, se acordă o 
atenţie deosebită încurajării utilizării de noi forme de ocupare, astfel încât să se 
prevină extinderea şomajului în rândul tinerilor şi a celui de lungă durată, 
susţinerea creşterii ratei de participare a femeilor în vârstă de muncă, precum 
şi rămânerea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor vârstnice. 

Pe de altă parte, se ţine seama că piaţa forţei de muncă are, între pieţe-
le care compun mecanismul economic, cel mai accentuat caracter naţional. În 
practica Uniunii Europene s-a adoptat soluţia unei monitorizări atente a evolu-
ţiei ocupării forţei de muncă, sub cele mai diverse aspecte în cele 15 ţări mem-
bre. În acest fel, sunt evidenţiate atât aspectele pozitive, cât şi cele negative 
ale funcţionării pieţei forţei de muncă, impactul economic şi social al acestora. 

Apoi sunt elaborate pentru fiecare ţară recomandări pentru îmbunătăţirea 
utilizării capitalului uman. Pe baza respectivelor recomandări se trece la elabo-
rarea în fiecare an a Planurilor Naţionale de Acţiune în domeniul ocupării forţei 
de muncă. Din experienţa de până acum, reiese că aceste instrumente de mo-
delare a comportamentului agenţilor economici care acţionează pe piaţa forţei 
de muncă reprezintă un exemplu de interacţiune între acţiunea pe plan comu-
nitar, pe de o parte, şi cea pe plan naţional, pe de altă parte, în ceea ce priveş-
te îmbunătăţirea utilizării capitalului uman. 

Fiecare ţară membră a Uniunii Europene îşi poate concepe o strategie 
pentru îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă. Gradul de îndeplinire a obiecti-
velor este examinat anual. De asemenea, se ia notă de recomandările formula-
te de Comisia Europeană. Apoi se formulează măsurile-cheie ale Planului 
Naţional de Acţiune în domeniul ocupării forţei de muncă pentru anul în curs. 
Respectivele măsuri sunt de două tipuri: 

a) răspunsuri la recomandările Comisiei Europene; 
b) alte măsuri pe care autorităţile naţionale le consideră necesare pentru 

îmbunătăţirea gradului de ocupare a resurselor de muncă, a calităţii locu-
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rilor de muncă sau a egalităţii şanselor diferitelor componente ale ofertei 
de forţă de muncă. 
Apoi măsurile sunt prezentate în cadrul secţiunilor tematice, care sunt 

apropiate de direcţiile de acţiune preconizate de Comisia Europeană. 
Transpunerea în realitate a acestor măsuri are efecte pozitive pe mai 

multe planuri: 
a) se asigură premisele unei detensionări pe termen scurt a situaţiei de pe 

piaţa forţei de muncă; 
b) oferta de forţă de muncă este pregătită în integralitatea ei, pentru a face 

faţă provocărilor generate de înaintarea spre o societate informaţională; 
c) se accentuează evoluţia convergentă a funcţionării pieţelor forţei de 

muncă din ţările-membre spre un model european de utilizare a capitalu-
lui uman. 
Experienţa care se va acumula în acest domeniu va fi deosebit de utilă 

pentru o ţară, cum este România, care se pregăteşte pentru aderarea la 
Uniunea Europeană. Pe această bază se poate acţiona în mod consecvent 
pentru asigurarea unei compatibilităţi între instituţiile şi modelul de funcţionare 
a pieţei forţei de muncă din ţara noastră şi cele din Uniunea Europeană. 
Totodată, se creează condiţiile implementării aceluiaşi tip de reforme 
structurale, care sunt indispensabile pentru generarea dinamismului tehnologic 
şi a creşterii economice durabile. În acest fel se aduce o contribuţie esenţială la 
reducerea perioadei de timp necesară României pentru aderarea la Uniunea 
Europeană. 
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ANEXE 

Anexa A1. AUSTRIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

 1995 1999 1995 1999 (1999/1995) x100 1999-1995 
Au-1 255,2 276,5 6,79 7,35 108,35 21,3 

Au-2 353,1 359,9 9,39 9,57 101,93 6,8 

Au-3 478,2 501.9 12,72 13,34 104,96 23,7 

Au-4 528 523 14,05 13,90 99,05 -5 

Au-5 492.2 528 13,09 14,03 107,27 35,8 
Au-6 253,8 212,2 6,75 5,64 83,61 -41,6 

Au-7 669,5 651 17,81 17,30 97.24 -18,5 

Au-8 346,6 322,1 9,22 8,56 92,93 -24,5 

Au-9 352,8 355,8 9,39 9,46 100.85 3 
Au-10 29,4 31,8 0,78 0.85 108,16 2,4 

TOTAL 3758,8 3762.3 100,00 100.00 100.09 3,5 

Au-M-1 194,3 205,1 8,98 9,59 105,56 10,8 

Au-M-2 186,1 183,2 8,60 8,56 98,44 -2,9 

Au-M-3 261,6 260,1 12,10 12,16 99,43 -1.5 
Au-M-4 180,4 180,2 8,34 8,42 99,89 -0,2 

Au-M-5 158,5 174,4 7,33 8,15 110,03 15,9 

Au-M-6 128,5 109,2 5.94 5,10 84,98 -19,3 

Au-M-7 600,4 587,8 27,76 27,47 97,90 -12,6 

Au-M-8 279,7 268,4 12,93 12,54 95,96 -11,3 
Au-M-9 143,9 139,5 6,65 6,52 96,94 -4,4 

Au-M-10 29,4 31,8 1,36 1,49 108,16 2,4 

TOTAL-M 2162,8 2139,7 100,00 100,00 98,93 -23,1 

Au-F-1 60,9 71,4 3,82 4,40 117,24 10,5 

Au-F-2 167 176,8 10,46 10,90 105,87 9,8 
Au-F-3 216,8 241,8 13,58 14,90 111,53 25 

Au-F-4 347,6 342,8 21.78 21,13 98,62 -4,8 

Au-F-5 333,7 353,5 20,91 21.78 105,93 19,8” 

Au-F-6 125,3 103 7,85 6.35 82,20 -22.3 

Au-F-7 69,1 63,3 4,33 3,90 91,61 -5,8 
Au-F-8 66,9 53,8 4,19 3,32 80,42 -13,1 

Au-F-9 208,9 216,4 13,09 13,34 103,59 7,5 

Au-F-10 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL-F 1596 1622,7 100,00 100,00 101,67 26,7 

Legendă: M = Masculin F = Feminin; 1 - membri ai corpurilor legiuitoare, cadre superioare din 
administraţia publică, cadre superioare din întreprinderi; 2 - profesii intelectuale şi ştiinţi-
fice; 3 - profesii tehnice de nivel mediu; 4 - funcţionari de birou; 5 - lucrători în servicii şi 
comerţ; 6 - agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură şi silvicultură; 7 - artizani şi lucră-
tori de tip artizanal; 8 - operatori de instalaţii şi maşini, lucrători la liniile de montaj; 9 - lu-
crători şi funcţionari necalificaţi; 10 - forţele armate; 11 - alte profesii; 

Sursa: ILO YEARBOOK, 2000. 
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Anexa A2. DANEMARCA 
 
 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1994 1998 1994 1998 (1998/1994) x 100 1998-1994 

Dm-1 166,68 187,53 6,5 7,0 112,51 20,85 

Dm-2 311,33 345,95 12,2 12,8 111,12 34,62 

Dm-3 413,98 477,7 16,2 17,7 115,39 63,72 

Dm-4 304,79 309,86 11,9 11.5 101,66 5,07 

Dm-5 391,28 429,75 15,3 16,0 109,83 38,47 

Dm-6 99,23 67,2 3,9 2,5 67,72 -32,03 

Dm-7 308,89 319,9 12,1 11,9 103,56 11,01 

Dm-8 227,98 202,39 8,9 7,5 88,78 -25,59 

Dm-9 282,97 308,62 11,1 11,5 109,06 25,65 

Dm-10 26,97 19,58 1,1 0,7 72,60 -7,39 

Dm-11 20,83 23,89 0,8 0,9 114,69 3,06 

Total 2554,93 2692,37 100,0 100,0 105,38 137,44 

Dm-M-1 127,49 144,15 9,16 9,87 113,07 16,66 

Dm-M-2 186,69 209,39 13,41 14,34 112,16 22,7 

Dm-M-3 192,49 204,97 13,83 14,04 106,48 12,48 

Dm-M-4 77,65 83,07 5,58 5,69 106,98 5,42 

Dm-M-5 90,86 105,88 6,53 7,25 116,53 15,02 

Dm-M-6 75,79 58 11 5,44 3,99 76,80 -17,58 

Dm-M-7 289,71 300,3 20,81 20,57 103,66 10,59 

Dm-M-8 164,34 155,22 11,81 10,63 94,45 -9,12 

Dm-M-9 143,29 160,21 10,29 10,97 111,81 16,92 

Dm-M-10 25,83 18,44 1,86 1,26 71,39 -7,39 

Dm-M-11 17,89 20,23 1,29 1,39 113,08 2,34 

Total-M 1392,03 1460,07 100,00 100,00 104,89 68,04 

Dm-F-1 39,18 4,34 3,37 0,36 11,08 -34,84 

Dm-F-2 124,64 136,56 10,72 11,44 109,56 11,92 

Dm-F-3 221,49 272,73 19,05 22,86 123,13 51,24 

Dm-F-4 227.14 226,79 19,53 19,01 99,85 -0,35 

Dm-F-5 300,42 323,87 25,84 27,14 107,81 23,45 

Dm-F-6 23,44 9 2,02 0,75 38,40 -14,44 

Dm-F-7 19,17 19,59 1,65 1,64 102,19 0,42 

Dm-F-8 63,64 47,16 5,47 3,95 74,10 -16,48 

Dm-F-9 139,67 148,41 12,01 12,44 106.26 8,74 

Dm-F-10 1,05 1,14 0,09 0,10 108,57 0,09 

Dm-F-11 2,94 3,66 0,25 0,31 124,49 0,72 

Total 1162,78 1193,25 100,00 100,00 102,62 30,47 
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Anexa A3. SPANIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1994 1999 1994 1999 (1999/94) x100 1999-1994 

SP-1 961,6 1126,2 8,20 8,15 117,12 164,6 

SP-2 1150,2 1588 9,81 11,49 138,06 437,8 

SP-3 768,6 1226,3 6,55 8,88 159,55 457,7 

SP-4 1274,6 1339,5 10,87 9,69 105,09 64,9 

SP-5 1622,5 1931,8 13,83 13,98 119,06 309,3 

SP-6 835,6 702,2 7,12 5,08 84,04 -133,4 

SP-7 2113,9 2362,5 18,02 17,10 111,76 248,6 

SP-8 1280,7 1454,9 10,92 10,53 113,60 174,2 

SP-9 1686,6 2019,3 14,38 14,61 119,73 332,7 

SP-10 35,8 66,7 0,31 0,48 186,31 30,9 

TOTAL 11730,1 13817,4 100,00 100,00 117,79 2087,3 

SP-M-1 653,6 773,8 8,44 8,80 118,39 120,2 

SP-M-2 607,3 812,6 7,85 9,24 133,81 205,3 

SP-M-3 506,3 759,3 6,54 8,64 149,97 253 

SP-M-4 599,2 544,1 7,74 6,19 90,80 -55,1, 

SP-M-5 775,8 812,7 10,02 9,24 104,76 36,9 

SP-M-6 621,3 530,5 8,03 6,03 85,39 -90,8 

SP-M-7 1921 2181,7 24,82 24,82 113,57 260,7 

SP-M-8 1100 1230,4 14,21 14,00 111,85 130,4 

SP-M-9 920,3 1081,1 11,89 12,30 117,47 160,8 

SP-M-10 35,5 64,7 0,46 0,74 182,25 29,2 

TOTAL-M 7740,4 8790,9 100,00 100,00 113,57 1050,5 

SP-F-1 308 352,4 7,72 7,01 114,42 44,4 

SP-F-2 542,9 775,4 13,61 15,43 142,83 232,5 

SP-F-3 262,3 467 6,57 9,29 178,04 204,7 

SP-F-4 675,3 795,4 16,93 15,82 117,78 120,1 

SP-F-5 846,6 1119,1 21,22 22,26 132,19 272,5 

SP-F-6 214,3 171,8 5,37 3,42 80,17 -42,5 

SP-F-7 , 192,9 180,8 4,83 3,60 93,73 -12,1 

SP-F-8 180,7 224,5 4,53 4,47 124,24 43,8 

SP-F-9 766,3 938,5 19,21 18,67 122,47 172,2 

SP-F-10 0,3 2 0,01 0,04 666,67 1,7 

TOTAL-F 3989,7 5026,6 100,00 100,00 125,99 1036,9 
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Anexa A4. GERMANIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1993 1999 1993 1999 (1999/93) x100 1999-93 

D-1 2190 2083 6,02 5,72 95,11 -107 

D-2 3563 4586 9,79 12,60 128,71 1023 

D-3 6771 7166 18,61 19,69 105,83 395 

D-4 4768 4602 13,11 12,64 96,52 -166 

D-5 3765 4214 10,35 11,58 111,93 449 

D-6 815 784 2,24 2,15 96,20 -31 

D-7 6897 6456 18,96 17,74 93,61 -441 

D-8 2886 2696 7,93 7,41 93,42 -190 

D-9 3021 2926 8,30 8,04 96,86 -95 

D-10 470 355 1,29 0,98 75,53 -115 

D-11 1235 534 3,39 1,47 43,24 -701 

TOTAL 36380 36402 100,00 100,00 100,06 22 

D-M-1 1629 1535 7,65 7,43 94,23 -94 

D-M-2 2306 2890 10,83 13,99 125,33 584 

D-M-3 2992 3020 14,05 14,62 100,94 28 

D-M-4 1567 1452 7,36 7,03 92,66 -115 

D-M-5 991 1100 4,65 5,32 111,00 109 

D-M-6 573 530 2,69 2,57 92,50 -43 

D-M-7 6189 5833 29,06 28,23 94,25 -356 

D-M-8 2434 2276 11,43 11,02 93,51 -158 

D-M-9 1436 1351 6,74 6,54 94,08 -85 

D-M-10 470 352 2,21 1,70 74,89 -118 

D-M-11 710 320 3,33 1,55 45,07 -390 

TOTAL-M 21296 20659 100,00 100,00 97,01 -637 

D-F-1 561 548 3,72 3,48 97,68 -13 

D-F-2 1257 1696 8,33 10,77 134,92 439 

D-F-3 3779 4146 25,05 26,34 109,71 367 

D-F-4 3201 3150 21,22 20,01 98,41 -51 

D-F-5 2774 3114 18,39 19,78 112,26 340 

D-F-6 242 254 1,60 1,61 104,96 12 

D-F-7 708 623 4,69 3,96 87,99 -85 

D-F-8 452 420 3,00 2,67 92,92 -32 

D-F-9 1585 1575 10,51 10,00 99,37 -10 

D-F-10 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

D-F-11 525 214 3,48 1,36 40,76 -311 

TOTAL-F 15084 15743 100,00 100,00 104,37 659 
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Anexa A5. GRECIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1993 1999 1993 1999 (1999/93) x100 1999-93 

Gr-1 371,9 441,3 10,00 11,12 118,66 69,4 

Gr-2 401,3 487,7 10,79 12,29 121,53 86,4 

Gr-3 182,6 278,3 4,91 7,02 152,41 95,7 

Gr-4 389,1 377,8 10,46 9,52 97,10 -11,3 

Gr-5 412,9 477,7 11,10 12,04 115,69 64,8 

Gr-6 774 684,1 20,81 17,24 88,39 -89,9 

Gr-7 668,1 626,4 17,96 15,79 93,76 -41,7 

Gr-8 264,6 315,8 7,11 7,96 119,35 51,2 

Gr-9 215,1 233,8 5,78 5,89 108,69 18,7 

Gr-10 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

Gr-11 40,7 44,3 1,09 1,12 108,85 3,6 

TOTAL 3720,2 3967,2 100,00 100,00 106,64 247 

Gr-M-1 287,3 330,6 11,87 13,20 115,07 43,3 

Gr-M-2 225,7 261,5 9,33 10,44 115,86 35,8 

Gr-M-3 109,8 152,4 4,54 6,09 138,80 42,6 

Gr-M-4 184,4 165,8 7,62 6,62 89,91 -18,6 

Gr-M-5 212 228,3 8,76 9,12 107,69 16,3 

Gr-M-6 450,8 392,6 18,63 15,68 87,09 -58,2 

Gr-M-7 554,6 548 22,92 21,88 98,81 -6,6 

Gr-M-8 240,9 275,2 9,96 10,99 114,24 34,3 

Gr-M-9 117,3 111,7 4,85 4,46 95,23 -5,6 

Gr-M-10  0 0 0,00 0,00 0,00 0 

Gr-M-11 36,9 38,2 1,53 1,53 103,52 1,3 

TOTAL M 2419,5 2504,2 100,00 100,00 103,50 84,7 

Gr-F-1 84,6 110,7 6,50 7,57 130,85 26,1 

Gr-F-2 175,7 226,2 13,51 15,46 128,74 50,5 

Gr-F-3 72,9 126 5,60 8,61 172,84 53,1 

Gr-F-4 204,7 212,1 15,74 14,50 103,62 7,4 

Gr-F-5 200,9 249,4 15,45 17,05 124,14 48,5 

Gr-F-6 323,2 291,4 24,85 19,92 90,16 -31,8 

Gr-F-7 113,5 78,5 8,73 5,37 69,16 -35 

Gr-F-8 23,6 40,6 1,81 2,78 172,03 17 

Gr-F-9 97,8 122,1 7,52 8,35 124,85 24,3 

Gr-F-10 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

Gr-F-11 3,8 6,1 0,29 0,42 160,53 2,3 

TOTAL F 1300,7 1463 100,00 100,00 112,48 162,3 
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Anexa A6. ITALIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1993 1999 1993 1999 (1999/93) x 100 1999-93 

lt-1 565 680 2,73 3,26 120,35 115 

lt-2 1827 2108 8,82 10,10 115,38 281 

lt-3 2721 3,217 13,14 15,42 118,23 496 

lt-4 2708 2877 13,08 13,79 106,24 169 

lt-5 3199 3243 15,45 15,54 101,38 44 

lt-6 953 706 4,60 3,38 74,08 -247 

lt-7 4370 3796 21,11 18,19 86,86 -574 

lt-8 1880 1971 9,08 9,45 104,84 91 

lt-9 2043 1848 9,87 8,86 90,46 -195 

It-10 399 371 1,93 1,78 92,98 -28 

lt-11 38 45 0,18 0,22 118,42 7 

TOTAL 20705 20864 100,00 100,00 100,77 159 

lt-M-1 480 552 3,52 4,14 115,00 72 

lt-M-2 839 971 6,15 7,28 115,73 132 

lt-M-3 1792 2046 13,14 15,35 114,17 254 

lt-M-4 1331 1315 9,76 9,86 98,80 -16 

lt-M-5 1739 1682 12,75 12,62 96,72 -57 

lt-M-6 637 505 4,67 3,79 79,28 -132 

lt-M-7 3664 3225 26,87 24,19 88,02 -439 

lt-M-8 1523 1565 11,17 11,74 102,76 42 

lt-M-9 1209 1075 8,87 8,06 88,92 -134 

lt-M-10 399 371 2,93 2,78 92,98 -28 

lt-M-11 23 24 0,17 0,18 104,35 1 

TOTAL M 13635 13330 100,00 100,00 97,76 -305 

lt-F-1 85 128 1,20 1,70 150,59 43 

lt-F-2 989 1137 13,99 15,09 114,96 148 

lt-F-3 930 1171 13,16 15,54 125,91 241 

lt-F-4 1377 1561 19,48 20,72 113,36 184 

lt-F-5 1459 1560 20,64 20,71 106,92 101 

lt-F-6 316 202 4,47 2,68 63,92 -114 

lt-F-7 706 573 9,99 7,61 81,16 -133 

It-F-S 358 407 5,06 5,40 113,69 49 

lt-F-9 834 773 11,80 10,26 92,69 -61 

lt-F-10 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

lt-F-11 15 21 0,21 0,28 140,00 6 

TOTAL F 7069 7533 100,00 100,00 106,56 464 
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Anexa A7. PORTUGALIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1992 1999 1992 1999 (1999/92) x100 1999-92 

Pr-1 512,5 338,7 11,17 7,13 66,09 -173,8 

Pr-2 204,2 284,6 4,45 5,99 139,37 80,4 

Pr-3* 478,3 352,7 10,43 7,42 73,74 -125,6 

Pr-4 504,4 422,8 11,00 8,90 83,82 -81,6 

Pr-5 645,4 625,2 14,07 13,16 96,87 -20,2 

Pr-6 326,5 551,2 7,12 11,60 168,82 224,7 

Pr-7 1026,2 1105,5 22,37 23,26 107,73 79,3 

Pr-8 295,4 413,3 6,44 8,70 139,91 117,9 

Pr-9 430,2 609,2 9,38 12,82 141,61 179 

Pr-10 74,7 48,6 1,63 1,02 65,06 -26,1 

Pr-11 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 4586,7 4751,9 100,00 100,00 103,60 165,2 

Pr-M-1 324,9 229,6 12,53 8,69 70,67 -95,3 

Pr-M-2 149,4 128,5 5,76 4,86 86,01 -20,9 

Pr-M-3 234,7 182,9 9,05 6,92 77,93 -51,8 

Pr-M-4 204,9 174,8 7,90 6,62 85,31 -30,1 

Pr-M-5 254,2 239,1 9,80 9,05 94,06 -15,1 

Pr-M-6 165,8 274,3 6,39 10,38 165,44 108,5 

Pr-M-7 733,1 818,3 28,27 30,98 111,62 85,2 

Pr-M-8 250,1 317,2 9,64 12,01 126,83 67,1 

Pr-M-9 200,6 229,6 7,74 8,69 114,46 29 

Pr-M-10 74,6 47,1 2,88 1,78 63,14 -27,5 

Pr-M-11 0 0 0 0 0,00 0 

TOTAL M 2593,3 2641,4 100 100 101,85 48,1 

Pr-F-1 187,6 109,1 9,41 5,17 58,16 -78,5 

Pr-F-2 144,8 156,1 7,26 7,40 107,80 11,3 

Pr-F-3 243,6 169,8 12,21 8,05 69,70  -73,8 

Pr-F-4 299,5 248 15,02 11,75 82,80 -51,5 

Pr-F-5 391,2 386,1 19,61 18,29 98,70 -5,1 

Pr-F-6 160,7 276,9 8,06 13,12 172,31 116,2 

Pr-F-7 292 287,2 14,64 13,61 98,36 -4,8 

Pr-F-8 45,3 96,1 2,27 4,55 212,14 50,8 

Pr-F-9 229,7 379,6 11,52 17,99 165,26 149,9 

Pr-F-10 0,1 1,6 0,01 0,08 1600,00 1,5 

Pr-F-11 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL F 1994,4 2110,5 100,00 100,00 105,82 116,1 
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Anexa A8. REGATUL UNIT 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1991 1999 1991 1999 (1999/91) x100 1999-91 

UK-1 3744,1 4324,6 14,18 15,76 115,50 580,5 

UK-2 2470,1 3011,1 9,36 10,97 121,90 541 

UK-3 2327,2 2804,7 8,82 10,22 120,52 477,5 

UK-4 4188 4133,9 15,86 15,06 98,71 -54,1 

UK-5 4374,4 5120,9 16,57 18,66 117,07 746,5 

UK-6-9 2346,6 2089,6 8,89 7,61 89,05 -257 

UK-7 4005,1 3284,1 15,17 11,97 82,00 -721 

UK-8 2649,6 2483,5 10,04 9,05 93,73 -166,1 

UK-10 97,5 128,1 0,37 0,47 131,38 30,6 

UK-11 196,9 61,8 0,75 0,23 31,39 -135,1 

TOTAL 26399,6 27442,3 100,00 100,00 103,95 1042,7 

UK-M-1 2596,1 2883,9 17,44 19,05 111,09 287,8 

UK-M-2 1519,4 1788,5 10,21 11,81 117,71 269,1 

UK-M-3 1184,3 1411,2 7,96 9,32 119,16 226,9 

UK-M-4 1056,1 1051,5 7,09 6,95 99,56 -4,6 

UK-M-5 1539,5 1695,6 10,34 11,20 110,14 156,1 

UK-M-6-9 1134 1103,1 7,62 7,29 97,28 -30,9 

UK-M-7 3574,7 3017,7 24,01 19,93 84,42 -557 

UK-M-8 2067,8 2028,9 13,89 13,40 98,12 -38,9 

UK-M-10 90,7 118,9 0,61 0,79 131,09 28,2 

UK-M-11 124,7 39,3 0,84 0,26 31,52 -85,4 

TOTAL-M 14887,1 15138,5 100,00 100,00 101,69 251,4 

UK-F-1 1148 1440,7 9,97 11,71 125,50 292,7 

UK-F-2 950,7 1222,6 8,26 9,94 128,60 271,9 

UK-F-3 1142,9 1393,5 9,93 11,33 121,93 250,6 

UK-F-4 3131,9 3082,4 27,20 25,05 98,42 -49,5 

UK-F-5 2834,9 3425,3 24,62 27,84 120,83 590,4 

UK-F-6-9 1212,6 986,5 10,53 8,02 81,35 -226,1 

UK-F-7 430,5 266,5 3,74 2,17 61,90 -164 

UK-F-8 581,8 454,6 5,05 3,69 78,14 -127,2 

UK-F-10 6,8  9,2 0,06 0,07 135,29 2,4 

UK-F-11 72,2 22,5 0,63 0,18 31,16 -49,7 

TOTAL F 11512,5 12303,9 100,00 100,00 106,87 791,4 
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Anexa A9. CEHIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1993 1999 1993 1999 (1999/93) x 100 1999-93 

CA-1 230 298 5,24 6,25 129,57 68 

CA-2 439 499 10,00 10,47 113,67 60 

CA-3 887 891 20,20 18,70 100,45 4 

CA-4 369 357 8,40 7,49 96,75 -12 

CA-5 536 573 12,20 12,03 106,90 37 

CA-6 127 99 2,89 2,08 77,95 -28 

CA-7 1123 991 25,57 20,80 88,25 -132 

CA-8 640 610 14,57 12,80 95,31 -30 

CA-9 495 388 11,27 8,14 78,38, -107 

CA-10 75 57 1,71 1,20 76,00 -18 

CA-11 11 2 0,25 0,04 18,18 -9 

TOTAL 4392 4765 100,00 100,00 108,4 373 

CA-M-1 174 228 6,28 8,47 IŞI ,03 54 

CA-M-2 218 234 7,87 8,70 107,34 16 

CA-M-3 391 411 14,12 15,27 105,12 20 

CA-M-4 73 70 2,64 2,60 95,89 -3 

CA-M-5 172 191 6,21 7,10 111,05 19 

CA-M-6 61 56 2,20 2,08 91,80 -5 

CA-M-7 927 835 33,47 31,03 - 90,08 -92 

CA-M-8 478 459 17,26 17,06 96,03 -19 

CA-M-9 193 149 6,97 5,54 77,20 -44 

CA^M-10 74 56 2,67 2,08 75,68 -18 

CA-M-11 7 1 0,25 0,04 14,29 -6 

TOTAL-M 2770 2691 100,00 100,00 97,15 -79 

CH-F-1 56 70 2,59 3,38 125,00 14 

CH-F-2 221 264 10,22 12,73 119,46 43 

CH-F-3 495 481 22,90 23,19 97,17 -14 

CH-F-4 296 287 13,69 13,84 96,96 -9 

CH-F-5 364 382 16,84 18,42 104,95 18 

CH-F-6 65 43 3,01 2,07 66,15 -22 

CH-F-7 196 156 9,07 7,52 79,59 -40 

CH-F-8 162 150 7,49 7,23 92,59 -12 

CH-F-9 302 239 13,97 11,52 79,14 -63 

CH-F-10 1 2 0,05 0,10 200,00 1 

CH-F-11 5 1 0,23 0,05 20,00 -4 

TOTAL-F 2162 2074 100,00 100,00 95,93 -88 
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Anexa A10. ROMÂNIA 
 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

1994 1999 1994 1999 (1999/94) x100 1999-94 

Ro-1 262,4 240 2,40 2,23 91,46 -22,4 

Ro-2 668,8 663,9 6,13 6,16 99,27 -4,9 

Ro-3 998,6 882,9 9,15 8,19 88,41 -115,7 

Ro-4 418,3 422,5 3,83 3,92 101,00 4,2 

Ro-5 514,3 721,3 4,71 6,69 140,25 207 

Ro-6 3802 4151,8 34,84 38,53 109,20 349,8 

Ro-7 2089,2 1906,5 19,14 17,69 91,26 -182,7 

Ro-8 0 665,4 0,00 6,18 0,00 665,4 

Ro-9 1577,9 1121,2 14,46 10,40 71,06 -456,7 

TOTAL- 
România 

10914,1 10775,6 100,00 100,00 98,73 -138,5 

Ro-M-1 192,2 176,9 3,27 3,05 92,04 -15,3 

Ro-M-2 360,5 335 6,14 5,78 92,93 -25,5 

Ro-M-3 400,8 339,9 6,83 5,86 84,81 -60,9 

Ro-M-4 102,1 111,4 1,74 1,92 109,11 9,3 

Ro-M-5 124,8 197,3 2,13 3,40 158,09 72,5 

Ro-M-6 1650,4 1982 28,10 34,18 120,09 331,6 

Ro-M-7 1463,9 1367,5 24,93 23,58 93,41 -96,4 

Ro-M-8 0 390,3 0,00 6,73 0,00 390,3 

Ro-M-9 1577,9 898,6 26,87 15,50 56,95 -679,3 

TOTAL-M 5872,5 5799,1 100,00 100,00 98,75 -73,4 

Ro-F-1 70,2 63,1 1,39 1,27 89,89 -7,1 

Ro-F-2 308,4 328,9 6,12 6,61 106,65 20,5 

Ro-F-3 597,8 543 11,86 10,91 90,83 -54,8 

Ro-F-4 316,2 311,2 6,27 6,25 98,42 -5 

Ro-F-5 389,5 524 7,73 10,53 134,53 134,5 

Ro-F-6 2151,6 2169,8 42,68 43,60 100,85 18,2 

Ro-F-7 625,3 539 12,40 10,83 86,20 -86,3 

Ro-F-8 0 275,1 0,00 5,53 0,00 275,1 

Ro-F-9 582,6 222,6 11,56 4,47 38,21 -360 

TOTAL-F 5041,6 4976,6 100,00 100,00 98,71 -65 
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Anexa B. Modificarea structurii populaţiei ocupate după statusul 
ocupaţional în anii '90 

 

 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

Total AUSTRIA 
(1=1994; ll =99) 

3742 3762,3 100,00 100,00 100,54 20,3 

1 3225,7 3263,2 86,20 86,73 101,16 37,5 

2 188,5 204,1 5,04 5,42 108,28 15,6 

3 204 194 5,45 5,16 95,10 -10 

5 123,7 101 3,31 2,68 81,65 -22,7 

Total-M 2146,3 2139,7 100,00 100,00 99,69 -6,6 

1 1849,3 1845,5 86,16 86,25 99,79 -3,8 

2 138,5 147,2 6,45 6,88 106,28 8,7 

3 117,6 114,8 5,48 5,37 97,62 -2,8 

5 41,4 32,2 1,93 1,50 77,78 -9,2 

Total-F 1595,2 1522,7 100,00 100,00 95,46 -72,5 

1 1376,4 1417,7 86,28 93,10 103,00 41,3 

2 50 57 3,13 3,74 114,00 7 

3 86,5 79,2 5,42 5,20 91,56 -7,3 

5 82,4 68,9 5,17 4,52 83,62 -13,5 

Total SPANIA 
(1990-1999) 

12579 13817 100,00 100,00 109,85 1238,6 

1 9273,4 10837 73,72 78,43 116,86 1563,2 

2 475,2 744,1 3,78 5,39 156,59 268,9 

3 2021 1794,2 16,07 12,99 88,78 -226,8 

4 93,6 90,4 0,74 0,65 96,58 -3,2 

5 684,4 333,5 5,44 2,41 48,73 -350,9 

6 31,2 18,7 0,25 0,14 59,94 -12,5 

Total-M 8576 8790,9 100,00 100,00 102,51 214,9 

1 6335,7 6725,2 73,88 76,50 106,15 389,5 

2 410,4 591,4 4,79 6,73 144,10 181 

3 1479,5 1273,4 17,25 14,49 86,07 -206,1 

4 71,6 62 0,83 0,71 86,59 -9,6 

5 258,6 127,2 3,02 1,45 49,19 -131,4 

6 20,1 11,7 0,23 0,13 58,21 -8,4 

Total-F 4002,8 5026,6 100,00 100,00 125,58 1023,8 

1 2937,7 4111,4 73,39 81,79 139,95 1173,7 

2 64,8 152,7 1,62 3,04 235,65 87,9 

3 541,5 520,8 13,53 10,36 96,18 -20,7 

4 21,9 28,3 0,55 0,56 129,22 6,4 

5 425,8 206,4 10,64 4,11 48,47 -219,4 

6 11,1 7 0,28 0,14 63,06 -4,1 

Total GRECIA 
(1993-1998) 

3720,2 3967,2 100,00 100,00 106,64 247 

1 1980,7 2245 53,24 56,59 113,34 264,3 

2 268,9 288,1 7,23 7,26 107,14 19,2 

3 1019,4 1000,3 27,40 25,21 98,13 -19,1 
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 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

5 451,2 433,98 12,13 10,94 96,18 -17,22 

Total-M 2419,5 2504,2 100,00 100,00 103,50 84,7 

1 1264,8 1383,1 52,28 55,23 109,35 118,3 

2 233,7 245,2 9,66 9,79 104,92 11,5 

3 798,5 749,7 33,00 29,94 93,89 -48,8 

5 122,5 126,2 5,06 5,04 103,02 3,7 

Total-F 1300,7 1463 100,00 100,00 112,48 162,3 

1 715,9 861,9 55,04 58,91 120,39 146 

2 35.2 42,9 2,71 2,93 121,88 7,7 

3 220.9 250,6 16,98 17,13 113,44 29,7 

5 328,7 307,6 25,27 21,03 93,58 -21,1 

Total FINLANDA 
(1990-1999) 

2525 2317 100,00 100,00 91,76 -208 

1 2116 1975 83.80 85,24 93,34 -141 

2 353 305 13,98 13,16 86,40 -48 

5 35 16 1,39 0,69 45,71 -19 

6 20 21 0,79 0,91 105.00 1- 

Total-M 1329 1227 100,00 100,00 92,33 -102 

1 1056 989 79,46 80,60 93,66 -67 

2 231 208 17,38 16,95 90,04 -23 

5 22 9 1,66 0,73 40,91 -13 

6 20 21 1,50 1,71 105,00 1 

Total-F 1196 1090 100,00 100,00 91,14 -106 

1 1061 986 88,71 90.46 92,93 -75 

2 122 99 10,20 9,08 81,15 -23 

5 13 7 1,09 0,64 53,85 -6 

6 0 0 0,00 0,00 #DiV/0! 0 

Total ITALIA 
(1993-1999) 

20705 20864 100,00 100,00 100,77 159, 

1 14832 14995 71,63 71,87 101,10 163 

2 2467 2466 11,91 11,82 99,96 -1 

3 2283 2350 11.03 11,26 102,93 67 

4 146 255 0,71 1,22 174,66 109 

5 977 798 4,72 3,82 81,68 -179 

Total-M 13635 13330 100,00 100,00 97,76 -305 

1 9478 9165 69,51 68,75 96,70 -313 

2 1949 1889 14,29 14,17 96,92 -60 

3 1724 1763 12,64 13,23 102,26 39 

4 103 166 0,76 1,25 161,17 63 

5 382 347 2,80 2,60 90,84 -35 

Total-F 7069 7533 100,00 100,00 106,56 464 

1 5354 5830 75,74 77,39 108,89 476 

2 518 577 7,33 7,66 111,39 59 

3 558 587 7,89 7,79 105,20 29 

4 43 89 0,61 1,18 206,98 46 

5 596 451 8,43 5,99 75,67 -145 
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 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

Total PORTUGALIA 
(1992-99) 

4586,7 4751,9 100,00 100,00 103,60 165,2 

1 3425,7 3399,3 74,69 71,54 99,23 -26,4 

2 276,9 289,7 6.04 6,10 104,62 12,8 

3 799,6 920,5 17.43 19,37 115,12 120,9 

4 2,9 0 0,06 0,00 0,00 -2,9 

5 81,6 104,3 1,78 2,19 127.82 22,7 

6 0 38 0.00 0,80 #DIV/0! 38 

Total-M 2593,3 2641,4 100,00 100,00 101,85 48,1 

1 1914,5 1867,7 73,82 70,71 97,56 -46,8 

2 209,6 215,7 8,08 8,17 102,91 6.1 

3 432,1 498,5 16,66 18,87 115,37 66.4 

4 2,2 0 0,08 0,00 0,00 -2.2 

5 33,9 42,7 1,31 1,62 125,96 8,8 

6 0 16,7 0,00 0.63 #DIV/0! 16,7 

Total-F 1994,4 2110,5 100,00 100,00 105,82 116,1 

1 1511,3 1531,6 75,78 72,57 101,34 20,3 

2 67,3 74 3,37 3,51 109,96 6,7 

3 367,5 422 18,43 20,00 114,83 54,5 

4 0,7 0 0,04 0,00 0,00 -0,7 

5 47,7 61,6 2,39 2,92 129,14 13,9 

6 0 21.3 0,00 1,01 #DIV/0! 21,3 

Total SUEDIA 
(1990-1999) 

4485 4058 100,00 100,00 90,48 -427 

1 4074 3636 90,84 89,60 89,25 -438 

2 397 419 8,85 10,33 105,54 22 

5 15 14 0,33 0,34 93,33 -1 

Total-M 2333 2121 100,00 100,00 90.91 -212 

1 2033 1807 87,14 85,20 88,88 -226 

2 296 309 12,69 14,57 104.39 13 

5 4 5 0,17 0,24 125,00 1 

Total-F 2152 1946 100,00 100,00 90,43 -206 

1 2041 1828 94,84 93,94 89.56 -213 

2 101 109 4,69 5,60 107,92 8 

5 11 9 0,51 0,46 81,82 -2 

Total-UK 
(1992-1999) 

25812 27442 100,00 100,00 106,32 1630,2 

1 22404 24139 86,80 87,96 107,74 1735,1 

2-3 3226,5 3202,4 12,50 11,67 99,25 -24,1 

5 181,1 100,7 0,70 0,37 55,60 -80,4 

Total -M 14321 15139 100,00 100,00 105,71 817,1 

1 11828 12726 82,59 84,06 107,59 897,7 

2,3 2437,9 2377,7 17,02 15,71 97,53 -60,2 

5 55,2 35,2 0,39 0,23 63,77 -20 

Total-F 11491 12304 100.00 100,00 107,08 813,2 

1 10576 11414 92.04 92,76 107,92 837,3 
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 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

2,3 788,6 824,7 6.86 6,70 104,58 36,1 

5 125,9 65,6 1,10 0,53 52,10 -60,3 

Total POLONIA 
(1993-1998) 

14894 15354 100,00 100,00 103,09 460 

1 10253 11173 68,84 72,77 108,97 920 

2 474 630 3,18 4,10 132,91 156 

3,4 3158 2816 21,20 18,34 89,17 -342 

5 1011 735 6,79 4,79 72,70 -276 

Total-M 8167 8470 100,00 100,00 103,71 303 

1 5536 6008 67,78 70,93 108,53 472 

2 332 438 4,07 5,17 131,93 106 

3,4 1853 1722 22,69 20,33 92,93 -131 

5 446 303 5,46 3,58 67,94 -143 

Total-F 6729 6884 100,00 100,00 102,30 155 

1- 4717 5165 70,10 75,03 109,50 448 

2 142 192 2,11 2,79 135,21 50 

3,4 1305 1094 19,39 15,89 83,83 -211 

5 565 433 8,40 6,29 76,64 -132 

Total ROMÂNIA 
(1994-1999) 

10914 10776 100,00 100,00 98,73 -138,5 

1 6875,7 6228,4 63,00 57,80 90,59 -647,3 

2 142,1 110,9 1,30 1,03 78,04 -31,2 

3 2030,7 2381,5 18,61 22,10 117,27 350,8 

4 204,1 36,3 1,87 0,34 17,79 -167,8 

5 1661,4 2018,5 15,22 18,73 121,49 357,1 

Total-M 5872,5 5799,1 100,00 100,00 98,75 -73,4 

1 4050,6 3514,5 68,98 60,60 86,76 -536,1 

2 106,9 84,8 1,82 1,46 79,33 -22,1 

3 1183,4 1601,3 20,15 27,61 135,31 417,9 

4 89,9 21,4 1,53 0,37 23,80 -68,5 

5 441,8 577,1 7,52 9,95 130,62 135,3 

Total-F 5041,6 4976,6 100,00 100,00 98,71 -65 

1 2825,2 2713,9 56,04 54,53 96,06 -111,3 

2 35,3 26,1 0,70 0,52 73,94 -9,2 

3 847,3 780,3 16,81 15,68 92,09 -67 

4 114,2 14,9 2,27 0,30 13,05 -99,3 

5 1219,6 1441,4 24,19 28,96 118,19 221,8 

Total SLOVENIA 
(1993-1999) 

845 892 100,00 100,00 105,56 47 

1 715 728 84,62 81,61 101,82 13 

2 26 33 3,08 3,70 126,92 7 

3 77 80 9,11 8,97 103,90 3 

5 27 52 3,20 5,83 192,59 25 

Total-M 451 482 100,00 100,00 106,87 31 

l 370 381 82,04 79,05 102,97 11 

2 19 23 4,21 4,77 121,05 4 
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 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

3 53 57 11,75 11,83 107,55 4 

5 9 21 2,00 4,36 233,33 12 

Total-F 395 410 100,00 100,00 103,80 15 

1 347 347 87,85 84,63 100,00 0 

2 7 9 1,77 2,20 128,57 2 

3 23 23 5,82 5,61 100,00 0 

5 18 30 4,56 7,32 166,67 12 

Total CANADA 
(1990-1999) 

13165 14531 100,00 100,00 110,38 1366,1 

1 11276 12068 85,65 83,05 107,03 792,5 

2,3 1821,9 2462,9 13,84 16,95 135,18 641 

5 67,4 46,5 0,51 0,32 68,99 -20,9 

Total-M 7320,3 7865,8 100,00 100,00 107,45 545,5 

1 6022,4 6265,3 82,27 79,65 104,03 242,9 

2,3 1285,1 1600,5 17,56 20,35 124,54 315,4 

5 12,9 15,8 0,18 0,20 122,48 2,9 

Total-F 5844,8 6665,3 100,00 100,00 114,04 820,5 

1 5263,5 5803 90,05 87.06 110,25 539,5 

2,3 536,8 862,4 9,18 12,94 160,66 325,6 

5 54,5 30,7 0,93 0.46 56,33 -23,8 

Total SUA 
(1990-1999) 

118793 133488 100,00 100.00 112,37 14695 

1 108338 123267 91,20 92.34 113,78 14929 

2,3 10097 10087 8,50 7,56 99.90 -10 

5 358 135 0,30 0,10 37,71 -223 

Total-M 65104 71446 100,00 100,00 109,74 6342 

1 58268 65074 89,50 91,08 111,68 6806 

2,3 6748 6328 10.36 8,86 93,78 -420 

5 87 45 0,13 0,06 51.72 -42 

Total-F 53689 62042 100,00 100,00 115,56 8353 

1 50070 58193 93,26 93,80 116,22 8123 

2.3 3349 3759 6,24 6,06 112,24 410 

5 271 90 0.50 0,15 33,21 -181 

Total Australia 
(1990-1999) 

7836,6 8747,4 100.00 100,00 111,62 910,8 

1 6651,3 7483,4 84,87 85,55 112,51 832,1 

2 375,9 348,9 4,80 3,99 92,82 -27 

3 744,8 844,2 9,50 9,65 113,35 99.4 

5 64,5 70,9 0,82 0,81 109,92 6,4 

Total-M 4583,2 4945,3 100.00 100,00 107,90 362,1 

1 3793,4 4101,9 82,77 82,95 108,13 308,5 

2 256,6 236,4 5,60 4,78 92,13 -20,2 

3 508,3 579,9 11,09 11,73 114,09 71,6 

5 24,9 27,1 0,54 0,55 108,84 2,2 

Total-F 3253,4 3802,2 100,00 100,00 116,87 548,8 

1 2857,9 3381,7 87,84 88,94 118,33 523,8 
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 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

2 119,3 112,5 3,67 2.96 94,30 -6,8 

3 236,5 264,3 7,27 6,95 111,75 27,8 

5 39,7 43,8 1,22 1,15 110,33 4.1 

Total JAPONIA 
(1990-1999) 

62490 64620 100,00 100.00 103,41 2130 

1 48350 53310 77,37 82,50 110,26 4960 

2 1930 1840 3,09 2,85 95,34 -90 

3 6850 5700 10,96 8,82 83,21 -1150 

5 5170 3560 8,27 5.51 68,86 -1610 

6 200 210 0,32 0,32 105,00 10 

Total-M 37130 38310 100,00 100,00 103,18 1180 

1 30010 32150 80,82 83,92 107,13 2140 

2 1600 1490 4,31 3,89 93,13 -110 

3 4470 3890 12,04 10,15 87,02 -580 

5 930 660 2,50 1,72 70,97 -270 

6 130 130 0,35 0,34 100,00 0 

Total -F 25360 26320 100,00 100,00 103,79 960 

1 18340 21160 72,32 80,40 115,38 2820 

2 330 350 1,30 1,33 106,06 20 

3 2380 1810 9.38 6,88 76,05 -570 

5 4240 2910 16,72 11,06 68,63 -1330 

6 70 90 0,28 0,34 128,57 20 

Total COREEA 
(1990-1999) 

18085 20281 100,00 100.00 112,14 2196 

1 10950 12522 60,55 61,74 114,36 1572 

2-4 5068 5841 28,02 28,80 115,25 773 

5 2067 1918 11,43 9,46 92,79 -149 

Total-M 10709 11978 100,00 100,00 111.85 1269 

1 6759 7570 63,12 63,20 112,00 811 

2-4 3686 4177 34.42 34,87 113,32 491 

5 263 230 2,46 1,92 87,45 -33 

Total-F 7376 8303 100,00 100,00 112,57 927 

1 4190 4952 56,81 59,64 118,19 762 

2-4 1382 1663 18,74 20,03 120,33 281 

5 1804 1688 24,46 20,33 93,57 -116 

Total TAILANDA 
(1990-1999) 

30843 32087 100,00 100,00 104,03 1244 

1 380 933 1,23 2,91 245,53 553 

2 1849 2759 5,99 8,60 149,22 910 

3 6926 9518 22,46 29,66 137,42 2592 

4 9176 10176 29,75 31,71 110,90 1000 

5 12513 8701 40,57 27,12 69,54 -3812 

Total-M 16456 17721 100,00 100,00 107,69 1265 

1 296 766 1,80 4,32 258,78 470 

2 1193 1633 7,25 9,22 136,88 440 

3 3905 5252 23,73 29,64 134,49 1347 
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 Mii persoane Structura (%) Dinamica Diferenţe 

I II I II (II/I) x100 II-I 

4 6623 7151 40,25 40,35 107,97 528 

5 4432 2918 26,93 16,47 65,84 -1514 

Total-F 14387 14366 100,00 100,00 99,85 -21 

1 84 168 0,58 1,17 200,00 84 

2 655 1125 4,55 7,83 171,76 470 

3 3021 4265 21,00 29,69 141,18 1244 

4 2553 3025 17,75 21,06 118,49 472 

5 8073 5783 56,11 40,25 71,63 -2290 

Total MEXIC 
(1991-1999) 

30534 39069 100,00 100,00 127,95 8535 

1 16878 23764 55,27 60,82 140,80 6886 

2 2395,6 1580,6 7,85 4,05 65,98 -815 

3 7216,8 9515,3 23,64 24,36 131,85 2298,5 

4 33,2 9,9 0,11 0,03 29,82 -23,3 

5 3968,6 4197,3 13,00 10,74 105,76 228,7 

6 42,2 2,4 0,14 0,01 5,69 -39,8 

Total-M 21257 26050 100,00 100,00 122,55 4792,8 

1 11172 15791 52,56 60,62 141,34 4618,6 

2 2188,8 1341,6 10,30 5,15 61,29 -847,2 

3 5473,3 6687,9 25,75 25,67 122,19 1214,6 

4 32,1 8,8 0,15 0,03 27,41 -23,3 

5 2356 2218,4 11,08 8,52 94,16 -137,6 

6 34,3 2,4 0,16 0,01 7,00 -31,9 

Total-F 9277,2 13019 100,00 100,00 140,34 3742,2 

1 5705,2 7972,7 61,50 61,24 139,74 2267,5 

2 206,7 238,7 2,23 1,83 115.48 32 

3 1743,5 2827,9 18,79 21,72 162,20 1084,4 

4 1,1 1,2 0,01 0,01 109,09 0,1 

5 1612,6 1978,7 17,38 15,20 122,70 366,1 

6 8 0,1 0,09 0,00 1,25 -7,9 

Legendă: M = Masculin; F = Feminin; 1 = salariaţi; 2 = patroni; 3 = lucrători pe cont propriu; 
4 =membri ai cooperativelor de producţie; 5 = lucrători familiali; 6 = lucrători care 
nu pot fi clasificaţi după statusul ocupaţional. 

Sursa: ILO YEARBOOK, 2000. 
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1. Statele central şi est-europene 
în contextul procesului de integrare europeană 

 

1.1. Modele ale integrării economice  
în spaţiul central şi est-european 

Înainte de prezentarea principalelor modele ale integrării economice în 
spaţiul central şi est-european, a căror cunoaştere şi analiză este importantă 
pentru că reprezintă experienţe utile pentru integrarea în această zonă, se im-
pun precizări asupra sferei termenului „spaţiu central şi est-european” sau „Eu-
ropa Centrală şi de Est”.  

Sfera termenului este foarte diferită de la un autor la altul, astfel încât, ea 
se prezintă ca un tablou extrem de discutabil. Astfel, în timp ce unii autori in-
clud în sfera termenului „Europa de Est” atât ţările din fostul „imperiu sovietic 
extern”, cât şi republicile europene din cadrul CSI, alţii îl identifică numai cu 
aria fostului „imperiu sovietic extern”. Există şi o altă categorie de autori care 
consideră că în rândul ţărilor „central-europene” se cuprind numai Polonia, Ce-
hoslovacia, Ungaria şi statele baltice, iar restul ţărilor aparţin spaţiului 
„est-european” şi toate la un loc au fost sub dominaţia sovietică. De asemenea, 
nu se prezintă cu claritate nici statutul geopolitic al Federaţiei Ruse şi nici acela 
al Ucrainei. Aşadar, dacă în perioada „războiului rece” termenul „Europa de 
Est” avea puternice conotaţii ideologice după 1989 capătă o „geometrie varia-
bilă”. În ceea ce priveşte România, aceasta este, indubitabil, o ţară „cen-
tral-europeană” atât prin poziţia ei geografică (mai exact se situează în 
sud-estul Europei Centrale), cât şi prin istoria şi cultura sa. 

Dacă în ceea ce priveşte sfera termenului „Europa Centrală şi de Est” di-
verşi autori au păreri diferite, în ceea ce priveşte moştenirea istorică comună a 
ţărilor central şi est-europene ei ar trebui să fie unanim de acord. Aceasta în-
seamnă că încă de la începutul istoriei lor, aceste ţări au aparţinut părţii mai 
puţin dezvoltate a Europei. 

După eliberarea Europei de nazism şi divizarea ei în cele două blocuri in-
tegrarea s-a desfăşurat în mod diferit. Dacă vestul Europei, beneficiind de aju-
torul Statelor Unite prin Planul Marshall şi utilizând instrumente proprii 
economiei de piaţă, îşi canalizează eforturile spre crearea unor forme integrati-
ve (integrarea propriu-zisă se realizează pe orizontală între firme aparţinând 
sectorului public şi privat) care să ducă la creşterea şi întărirea puterii econo-
mice, ţările din centrul şi estul Europei, intrând în sfera de influenţă a URSS, 
desfăşoară în paralel o altă experienţă integratoare. În acest sens, ele utilizea-
ză instrumente aparţinând unui sistem economic opus economiei de piaţă, un 
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sistem bazat pe proprietatea comună asupra resurselor şi centralizarea decizii-
lor referitoare la alocarea lor şi la distribuirea veniturilor. Prin crearea de struc-
turi piramidale în economiile de comandă se urmăreşte acelaşi scop: creşterea 
volumului producţiei, obţinerea de economii la scară şi creşterea profitului, dis-
criminarea în favoarea naţiunilor membre şi creşterea puterii politice pentru 
grupul integrat.  

La iniţiativa a şase state est-europene (Bulgaria, România, Cehoslova-
cia, Polonia, Ungaria şi URSS) în anul 1949 se formează Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc (CAER). Mecanismul integrativ pe baza căruia îşi desfăşu-
ra CAER activitatea consta, în principal, în facilitarea schimburilor comerciale 
prin semnarea unor acorduri bilaterale de colaborare. Acestora li se adăuga 
promovarea progresului tehnic şi a specializării în producţie. Din această cauză 
CAER poate fi considerată o formă specifică a integrării comerciale datorită 
schimburilor intra-CAER. 

Iniţial, mai precis până în anul 1957, în relaţiile comerciale dintre ţările 
din lagărul socialist a fost utilizată ca monedă rubla sovietică, iar mai apoi „ru-
bla transferabilă”. Ele erau diferite doar din punct de vedere juridic (conţinutul 
de aur fin era acelaşi), iar motivul înlocuirii nu era altul decât atenuarea impre-
siei de dominare a sistemului de către rubla sovietică. 

Începând cu anul 1964, ţările membre CAER convin ca „rubla transfera-
bilă” să devină şi mijloc de plată. În scopul reglementării şi facilitării schimburi-
lor bilaterale, în acelaşi an se înfiinţează Banca Internaţională de Colaborare 
Economică (BICE) cu sediul la Moscova. 

Faza a treia începe cu anul 1970 când se decide ca rubla transferabilă 
să devină şi activ de rezervă internaţional, iar în scopul creşterii cooperării în 
domeniul proiectelor de investiţii comune ia fiinţă Banca Internaţională de In-
vestiţii (BI), cu sediul tot la Moscova. 

Prin instituirea mecanismului de compensaţie multilaterală în ruble trans-
ferabile sistemul CAER este unul original. Prin existenţa celor două bănci pro-
prii (BICE şi BI), prin utilizarea rublei transferabile ca monedă de cont unică, 
prin practicarea unor rate de schimb fixe ca şi prin coordonarea planurilor în 
domenii importante pe baza unor decizii politice CAER se apropie de formele 
integrative superioare cum ar fi uniunea economică şi monetară. Cert este că 
sistemul a permis creşterea schimburilor dintre ţările participante dar cu orien-
tare masivă către URSS.  

În ceea ce priveşte relaţiile economice dintre grupările cu caracter inte-
grativ create în perioada postbelică în partea vestică a Europei (Comunităţile 
Europene, AELS) şi cele din partea estică a continentului (CAER) există câteva 
momente de referinţă. Astfel, de la situaţia de aparentă neglijare reciprocă între 
ele, din primul deceniu al existenţei şi funcţionării Comunităţilor, se ajunge, în 
anii `70, la iniţierea de negocieri chiar dacă n-au existat în realitate condiţiile 
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care să facă posibilă finalizarea lor. Apoi, anul 1988 este unul de referinţă când 
ţările CAER recunosc UE ca entitate de sine stătătoare.  

Prăbuşirea comunismului a dus la eşuarea sistemului CAER. În aceste 
împrejurări are loc abandonarea rublei convertibile, în locul ei ţările participante 
folosind, în relaţiile dintre ele, valutele convertibile şi preţurile pieţei mondiale. 

Prăbuşirea totalitarismului, recâştigarea suveranităţii, dispariţia sistemu-
lui monetar al acestor ţări chiar în perioada când ţările Comunităţii Europene 
cad de acord cu principalele prevederi ale Tratatului de la Maastricht, întoarce-
rea către un sistem politic democratic, determină noile democraţii să se apropie 
de structurile europene, de Uniunea Europeană care la început de secol şi m i-
leniu reprezintă principalul model economic al lumii viitorului atât din punct de 
vedere al volumului activităţii economice, cât şi din perspectiva voinţei de ade-
rare a tot mai multe state europene dezvoltate. Totuşi, se impune, precizarea 
că nici chiar Uniunea Europeană nu are modele de instituţii, structuri etc. de 
„puritate” maximă, toate fiind supuse procesului intens de reformă. 

Aşadar, după 1990 în ţările foste socialiste integrate economic până 
atunci în CAER, din care cauză (şi din motive politice) au fost oarecum rupte 
de evoluţiile din economia mondială, se desfăşoară un proces de reconcepere 
a integrării lor în economia mondială, proces desfăşurat pe mai multe coordo-
nate: 

 modificarea ierarhiei partenerilor comerciali. Dacă până în 1991 (de jure 
sistemul CAER este desfiinţat în iunie 1991) schimburile comerciale erau 
concentrate către URSS, după această dată ţările din centrul Europei se 
orientează mai ales către Germania, iar alte ţări găsesc alţi parteneri 
comerciali dintre care cel mai important este Franţa; 

 reluarea contractelor şi renegocierea acordurilor de participare la anum i-
te instituţii sau organizaţii internaţionale (FMI, BIRD, GATT etc.); 

 încheierea de diferite acorduri de integrare economică precum Trilatera-
la, Qvadripartita, Pentagonala, Hexagonala, Euroregiunea Carpatică, 
acordurile de asociere la UE şi la AELS etc. 
De precizat că unele din aceste proiecte regionale n-au putut prinde con-

tur, chiar dacă ele au fost intens mediatizate. 

 Trilaterala (Triangulara) Central Europeană era iniţial alcătuită din Polo-
nia, Ungaria şi fosta Cehoslovacie. Ea a fost denumită şi Grupul de la 
Vişegrad, după numele localităţii ungare unde s-a semnat acordul iniţial. Între 
ţările menţionate, la 21 decembrie s-a încheiat Acordul Central European de 
Liber Schimb (CEFTA), intrat în vigoare în martie 1993, care reprezintă o formă 
tipică de liber schimb. 

O grupare central-europeană care n-a putut să prindă contur, datorită 
„scenariului” iugoslav, era Qvadripartita din care urmă să facă parte, alături de 
Iugoslavia şi Ungaria, Austria şi Italia. 
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Datorită aceluiaşi „scenariu”, n-a putut să prindă contur nici Pentagonala, 
care urma să reunească ţări precum Italia, Austria, Ungaria, RF Cehă şi Slova-
că, Croaţia şi Slovenia, nici Hexagonala (urma să cuprindă în plus şi Polonia).  

„Formula” integratoare denumită Euroregiunea Carpatică - care urma să 
cuprindă anumite porţiuni de teritoriu din Polonia, Ungaria, România, Slovacia, 
Ucraina, Belarus şi Bulgaria - a fost privită cu reţineri din partea opiniei publice 
din diferite ţări. 

Pentru ţara noastră prezintă interes integrarea economică a Republicii 
Moldova cu România. În felul acesta, s-ar crea un spaţiu unic în care s-ar asi-
gura libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor. De 
asemenea, s-ar putea permite funcţionarea coordonată a sistemelor financi-
ar-bancare, fiscale, de preţuri şi tarife ca şi coordonarea reformelor economice 
şi sociale. 

Colapsul comunismului şi sfârşitul războiului rece găseşte Europa în faţa 
unor probleme majore pe termen scurt, mediu şi lung care, sintetizate, ar putea 
fi, pentru Europa Occidentală, căutarea recâştigării vitalităţii economice, iar 
pentru Europa de Est, dobândirea viabilităţii economice. 

1.2. Transformările sistemice de după 1989 din Europa Centrală 
şi de Est în contextul procesului integrării europene 

Pentru a evidenţia profundele schimbări produse în spaţiul central şi 
est-european cu începere din 1989, s-au utilizat fie cuvintele „reformă” sau 
„tranziţie”, fie sintagma de „transformare sistemică”. După părerea noastră, 
esenţa şi dinamica proceselor din ţările Europei Centrale şi de Est sunt cel mai 
bine evidenţiate dacă ele sunt subsumate termenului generic de „transformare 
sistemică”, termen avansat de oamenii de ştiinţă germani. Potrivit experţilor 
Băncii Mondiale, evaluarea transformărilor produse în ţările central şi est-
europene, ieşite de sub dominaţia sovietică, are patru mari dimensiuni şi anu-
me: liberalizarea, drepturile de proprietate, reforma instituţională şi politicile so-
ciale, iar evoluţia de până acum scoate în evidenţă diferenţieri între ţări, atât în 
ceea ce priveşte rapiditatea şi secvenţialitatea acestora, cât şi în ceea ce pri-
veşte metodele de atingere a obiectivelor transformării, resursele şi structurile 
economice ca şi rezultatele obţinute. 

În ceea ce priveşte rapiditatea transformărilor, disputele iniţiale se refe-
reau la dilema „şoc sau gradualism”. Pe parcursul desfăşurării proceselor, 
aceste dispute se estompează, deoarece, unele transformări, precum liberali-
zarea preţurilor sau a comerţului exterior, se puteau efectua conform „terapiei 
de şoc”, în timp ce altele, reprezentând majoritatea reformelor, cereau un inter-
val de timp mai îndelungat şi gradual (liberalizarea capitalului, marea privatiza-
re, restructurarea sistemului bancar şi a celui industrial). În realitate, în aceste 
ţări, unele din transformările presupuse a se efectua conform „terapiei de şoc” 
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s-au realizat gradual, iar altele - care necesitau un interval de timp mai mare - 
s-au realizat conform „terapiei de şoc”. Un exemplu ar fi elocvent în acest sens 
şi mă opresc asupra „gradualismului „reformei din Cehoslovacia unde liberali-
zarea preţurilor, mica şi marea privatizare s-a efectuat în cel mai rapid ritm. 

Discuţii teoretice ample s-au purtat şi pe marginea secvenţialităţii intro-
ducerii măsurilor de reformă. Astfel, în legătură cu liberalizarea preţurilor, eco-
nomiştii au formulat următoarea dilemă: stabilirea preţurilor pe cale adminis-
trativă este în contradicţie cu politica de eliminare a subvenţiilor şi cu recu-
noaşterea autonomiei întreprinderilor, în timp ce liberalizarea lor, în condiţiile 
inexistenţei competiţiei, creează posibilitatea unor venituri foarte mari şi totoda-
tă se menţin structuri de producţie ineficiente.  

De asemenea, s-a formulat dilema de tipul unor cercuri vicioase şi în le-
gătură cu trecerea la convertibilitate, şi anume, dacă să se facă pe cale admi-
nistrativă sau pe cale organică. Şi exemplele pot continua. 

În ceea ce priveşte performanţele obţinute în urma transformărilor post-
comuniste, se poate afirma că s-a realizat foarte mult în această zonă a Euro-
pei, dacă ne gândim la povara trecutului, dar decalajul economic global al 
zonei este foarte mare faţă de UE. Apoi, în general, progresul s-a realizat aici 
foarte rapid. Dar unele ţări central-europene au reuşit să obţină performanţe 
notabile în aplicarea reformelor, iar altele au rămas în urmă în procesul de 
tranziţie. Este aceeaşi împărţire a ţărilor Europei Centrale şi de Est, şi anume, 
într-un grup în care ratele inflaţiei şi ratele dobânzii nominale au fost stab ilizate 
şi alt grup (România şi Bulgaria până în 1999) unde ratele înalte ale inflaţiei 
arată absenţa stabilizării macroeconomice şi unde ratele dobânzii nominale 
încorporează o importantă primă de risc. De fapt, ţările central-europene s-au 
situat încă de la început în fruntea grupului de ţări aflate în tranziţie. La această 
situaţie au contribuit, atât condiţiile interne (starea economică şi socială) favo-
rabile încă de la începutul anului 1989, cât şi gradul înalt de implicare a ţărilor 
occidentale în susţinerea transformărilor din această zonă a Europei. Ţara 
noastră era considerată, alături de Bulgaria, ca aparţinând grupului secund, în 
timp ce Iugoslavia, Albania şi ţările ex-sovietice erau incluse în ultimul grup. 
Lansarea monedei Euro, la 1 ianuarie 1999, generează o adâncire a prăpastiei 
dintre aceste grupuri de ţări central şi est-europene. Pieţele financiare 
vest-europene, datorită aplicării politicii monetare comune, oferă oportunităţi de 
investiţii în condiţii echivalente. Astfel, acele ţări care prezintă un avantaj com-
parativ pentru capitalul extern au devenit ţintele favorite ale fluxurilor financiare 
internaţionale (este cazul Poloniei, Ungariei, Cehiei, care oferă investitorilor o 
relativă stabilitate a economiilor, lichidităţi satisfăcătoare a pieţei de capital şi 
rate ale dobânzii atractive).  

Pentru toate ţările central şi est-europene, continuarea reformelor majore 
din economie, restructurarea şi privatizarea acestora, sunt probleme esenţiale, 
iar efectele se vor traduce apoi în domeniul monetar. 
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De o importanţă covârşitoare pentru definirea evoluţiei acestor societăţi o 
reprezintă reforma instituţională. Unele ţări au rămas în urmă, tocmai că au în-
registrat un deficit de performanţă din punct de vedere instituţional. Reforma 
instituţională cuprinde atât reforma instituţiilor juridice şi mecanismele de apli-
care a legilor, care în unele ţări au fost mult întârziate, cât şi problema corupţi-
ei, devenită acută în multe ţări, reformele administraţiei fiscale şi cele ale 
administraţiei publice ca şi creditele neperformante cu problemele lor imense.  

Indicatorii structurali şi de performanţă ai ţărilor candidate la aderarea la 
Uniunea Europeană (1998) arată mari discrepanţe între acestea. Astfel, numai 
indicatorul esenţial pentru caracterizarea nivelului de dezvoltare, evidenţiat de 
PIB pe locuitor exprimat în ecu şi raportat la cel mediu pe zona euro, arată o 
mare neomogenitate între ţările candidate la aderare (60,8% pentru Cipru, 
43,9% în Slovenia, 40,4% în Malta, 24,3% în Republica Cehia, 11,6% în Leto-
nia, 7,5% în România sau 6,6% în Bulgaria), iar concluzia nu poate fi decât 
una, şi anume, aceea că pentru integrarea economică şi monetară a acestora 
este absolut necesar ca atenuarea şi depăşirea decalajelor lor să se efectueze 
împreună cu realizarea complementarităţii structurale cu ţările Uniunii Europe-
ne. Se impune consolidarea ţărilor central şi est-europene ca un tot şi o mai 
mare cooperare şi susţinere reciprocă între ele, în locul concurenţei, predom i-
nantă până în prezent. 

 Cum ideea de stabilitate străbate ca un fir roşu construcţia europeană 
iar noile democraţii postcomuniste au drept scop final aderarea la Comunitate, 
se înţelege importanţa priceperilor bancare din aceste ţări, care, în lipsă, au 
adus instabilitate fundamentală în sistemele lor monetare. Or stabilitatea mo-
netară este un imperativ pentru asigurarea unei baze sănătoase pentru activ i-
tatea economică şi pentru ordinea socială. Deci, stabilitatea economică a ţărilor 
candidate la aderare este un factor primordial de care trebuie să se ţină seama 
la realizarea integrării economice şi monetare a lor. 

Examinarea progreselor realizate de către fiecare stat central şi est-euro-
pean candidat la aderare, în particular a ritmului de reluare a acquis-lui comu-
nitar, a făcut - încă de la sfârşitul anului 1998, şi va face obiectul, pentru fiecare 
dintre ele, al raporturilor permanente înaintate de Comisie către Consiliu, înso-
ţite, dacă este cazul, de recomandări pentru deschiderea de conferinţe intergu-
vernamentale bilaterale. Este interesant de arătat, chiar şi succint, poziţiile 
adoptate în managementul monedei de câteva ţări est-europene, strădaniile 
acestor ţări în drumul lor de trecere la economia de piaţă, în drumul lor spre 
integrarea europeană.  

Astfel, în Polonia, serviciile financiare în viziunea Comisiei Uniunii Euro-

pene, la nivelul anului 1998, erau subdezvoltate, simţindu-se nevoia reformării 
sistemului bancar şi a administraţiei. De asemenea, era indispensabilă intensi-
ficarea luptei împotriva corupţiei. În această ţară, s-a reuşit să se pună bazele 
unei economii monetare moderne şi eficiente, iar moneda naţională a devenit 
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convertibilă în toate tranzacţiile efectuate cu conturi curente. De asemenea, 
planul adoptat de guvern, de reducere a inflaţiei, a dat roade, iar politica ratei 
de schimb corespunde standardelor europene. Dacă până la 1 ianuarie 1999, 
Polonia îşi stabilea valoarea propriei monede naţionale pe baza unui coş for-
mat din 45% USD şi 55% din patru monede europene (35% DEM, 10% GBP, 
5% FRF şi 5% SFR), după această dată s-a decis înlocuirea monedelor euro-
pene cu Euro, în detrimentul USD. În viitor, Polonia are în vedere trecerea la 
raportarea numai la Euro. Acest lucru se va întâmpla atunci când această ţară 
se va integra în Mecanismul European al Ratelor de Schimb. Cu toate progre-
sele înregistrate, economia Poloniei este încă în transformare, iar, ţinând cont 
de exigenţele UEM, moneda naţională ar putea fi înlocuită cu Euro cel mai de-
vreme în 2005 şi cel mai târziu în 2008. Sunt create condiţiile pentru relansa-
rea progresivă a politicii monetare. Polonia a învăţat să ţină în frâu toţi 
indicatorii macroeconomici, mai ales indicele inflaţiei, a cărei depăşire prea ma-
re poate fi periculoasă, sporind vulnerabilitatea ţării în faţa şocurilor monetare 
şi a „speculaţiilor”. 

Ungaria, consecventă în efortul de integrare europeană, a dus, înce-

pând cu martie 1995, o politică monetară restrictivă. Pe lângă strategia mone-
tară, menită să favorizeze atingerea cât mai rapidă a gradului de convergenţă 
nominală şi reală necesară pentru intrarea ei în UEM, Ungaria a pus un accent 
deosebit pe reformele instituţionale. Reforma sectorului bancar a dat roade du-
pă anul 1997, când bilanţul agregat al societăţilor comerciale bancare a înre-
gistrat o creştere de 27% în termeni nominali faţă de anul 1996. Se constată, 
de asemenea, un stadiu avansat al privatizării băncilor, un volum redus al cre-
ditelor neperformante. Toate acestea fac ca Ungaria să fie una dintre cele mai 
bine cotate ţări pe pieţele de capital, din rândul ţărilor central şi est-europene. 
Ca şi autorităţile poloneze, şi cele ungare iau decizia introducerii Euro în coşul 
valutar, începând cu 1 ianuarie 1999, lucru de altfel pe deplin justificat. Şi 
anume, dacă până la această dată Ungaria îşi stabilea valoarea monedei după 
un coş valutar ce conţinea 30% USD şi 70% DEM, începând cu 1 ianuarie 
1999 s-a hotărât înlocuirea DEM cu Euro. Începând cu 1 ianuarie 2000, Unga-
ria îşi raportează moneda numai la Euro. 

În Republica Cehă, funcţionează economia de piaţă, dar sectorul finan-
ciar şi bancar se caracterizează încă printr-o lipsă de transparenţă, de concu-
renţă şi o insuficientă informare privind structurile de proprietate, impunându-se 
îmbunătăţiri în acest sens. Chiar începutul anului 1999 pune în faţa Cehiei sar-
cina urgentă de consolidare şi finalizare cât mai rapidă a privatizării marilor fir-
me şi bănci. Rămânerea marilor instituţii de împrumut sub controlul statului n-a 
făcut decât să aducă prejudicii serioase eficienţei intermedierii financiare. În 
special, acest lucru a afectat expansiunea şi supravegherea acordării credite-
lor. De asemenea, guvernul ceh a aplicat măsuri dure pentru menţinerea ratei 
inflaţiei sub control. Cehia nu şi-a schimbat încă politica monetară, permiţând 
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coroanei sale să varieze între anumite limite, comparând-o informal cu DEM.  

În Slovenia, încă din septembrie 1995, este declarată convertibilitatea 
completă a monedei naţionale, iar pentru dirijarea politicii monetare principalele 
probleme au rămas zona valutară redusă în termeni absoluţi şi reali, sensibili-
tatea sa şi permanentul exces de devize. De asemenea, aici, încă din 1996 
sistemul bancar era eficient, chiar dacă băncile de stat, ca şi în cazul Poloniei, 
deţineau o pondere însemnată. La nivelul anului 1999, se impunea structura-
rea sectorului financiar şi intensificarea luptei împotriva corupţiei. 

Pentru Bulgaria, anul 1996 înseamnă o înrăutăţire a situaţiei economice, 

o scădere a comerţului exterior, o scădere a rezervelor valutare, dar, o creştere 
a obligaţiilor de plată către creditorii străini, pe fondul devalorizării levei. Criza 
sistemului bancar duce la creşterea foarte mare a inflaţiei. În domeniul regimu-
lui valutar, din 1997 s-a trecut de la flotarea liberă la un curs legat de marca 
germană. La nivelul anului 1998, Comisia UE, considera Bulgaria incapabilă să 
facă faţă presiunii şi forţelor pieţei de la nivelul UE. Din anul 1999, se înfăptu-
ieşte reforma monetară care marchează relativa stabilizare a economiei bulga-
re pe termen scurt. Dar Bulgaria trebuie să depună încă eforturi considerabile 
pentru aderarea ei la UE.  

Încă din 1998, Slovacia avea legislaţia referitoare la sectorul bancar, 
firme, mişcarea liberă a capitalului şi cea referitoare la securitate aliniată la cea 
a UE, dar nu îndeplinea toate condiţiile de ordin politic. 

În alte ţări, altele decât cele menţionate mai sus, dar din grupul celor 

zece ţări central şi est-europene cu care Comunitatea a încheiat între 1990-
1996 acorduri de asociere, se remarcă în domeniul regimului valutar alte situa-
ţii şi anume, cursul monedei naţionale este legat de o valută convertibilă forte 
sau de o monedă internaţională compusă. Astfel, în Estonia, ţară care funcţio-
nează ca economie de piaţă, cursul valutar este legat de marca germană, în 
Letonia, unde s-au obţinut progrese mari în implementarea economiei de pia-
ţă, de DST, iar în Lituania, unde se impunea intensificarea realizării progrese-
lor în privatizarea pe scară largă, de dolarul SUA. 

În urma celor arătate, se constată că la nivelul fiecărui stat asociat la UE, 
s-au înregistrat progrese în proporţii şi domenii diferite, dar, şi destule dificul-
tăţi, ceea ce determină să se spună că până la integrarea lor deplină în structu-
rile europene, mai este nevoie de mult timp, de eforturi susţinute din partea 
acestor state. Cu atât mai mare este perioada apropierii de „nucleul dur” al 
UEM.  

Transformările din ţările central şi est-europene lansate la începutul anu-
lui 1990, inedite pentru istoria societăţilor sale, pentru Europa întreagă şi pen-
tru economia mondială, s-au dovedit a fi dificile şi complexe. Aceste ţări se pot 
orienta după experienţa ţărilor avansate din Occident, dar ele trebuie să-şi gă-
sească propriu model de sistem economic, structurile economice şi politicile 
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economice specifice. Aceasta, deoarece „ceea ce în istoria civilizaţiei e conve-
nit a fi numit „model‖ se dovedeşte a fi „irepetabil‖, netransplantabil şi chiar ne-
imitabil‖.

1
 

1.3. Integrarea progresivă a statelor central şi est-europene  
în Uniunea Europeană  

Uniunea Europeană (UE) şi statele din centrul şi estul Europei(SCEE) 
unde evenimentele petrecute la sfârşitul deceniului nouă al secolului 20 au 
produs transformări profunde, se găsesc acum faţă în faţă cu realitatea dură a 
mecanismului lărgirii. Dacă pentru aceste ţări din centrul şi estul Europei apar-
tenenţa lor la UE este elementul-cheie, şi pentru UE extinderea spre Europa 
Centrală şi de Est, imposibil de imaginat în momentul publicării Raportului De-
lors sau chiar la data începerii negocierii Tratatului de la Maastricht, este în 
prezent, cea mai importantă prioritate. De fapt UE realizează în prezent, în 
mod paralel, atât lărgirea integrării cu aceste ţări, cât şi adâncirea procesului 
integrării ţărilor membre. 

Privind spre exterior, UE are şansa de a profita de avantajele lărgirii spre 
Europa Centrală şi de Est, de a-şi spori prosperitatea, libertatea şi a-şi reconci-
lia interesele prin mijloace paşnice. Actualele ţări sunt conştiente că lărgirea va 
însemna schimbări majore pentru UE, care va trebui să rezolve probleme difici-
le, chiar dureroase pentru unele domenii comunitare. Dar aceste ţări cu carac-
teristici, probleme şi oportunităţi diferite recunosc, ca de altfel şi UE, că ele se 
confruntă cu imense dificultăţi pentru a-şi îndeplini obligaţiile faţă de aceasta 
din urmă. Nu numai prin pregătirea lor pentru aderare la UE, şi prin acceptarea 
aşa numitului „acquis communitaire”, ci şi prin accelerarea procesului de re-
formă economică şi politică, aceste ţări din centrul şi estul Europei va trebui să 
poarte cele mai mari răspunderi şi greutăţi.  

Din 1973, UE a fost în mai multe etape extinsă, dar între lărgirile din 
trecut şi cele care vor urma există mari diferenţe. Astfel, cea mai mare 
deosebire constă în relaţia existentă între ţările candidate şi UE, în sensul că 
viitoarelor candidate li se oferă sprijin financiar şi tehnic înainte de aderare. Se 
urmăreşte astfel, reducerea discrepanţei economice dintre ele şi actualele 
state membre UE, înlesnirea implementării legilor Uniunii, mult mai complexe şi 
mai cuprinzătoare decât cele din lărgirile anterioare. 

Integrarea progresivă a fostelor ţări cu economie central-planificată din 
Europa Centrală şi de Est în cadrul economic şi politic al UE, formula graduală 
pentru care a optat UE, a început prin intermediul Acordurilor de Asociere, 
denumite şi „Acorduri Europene”. Ele au fost semnate în acelaşi timp cu 

                                                        
1
 Postolache, Tudorel- “De la identificarea problemelor, la identificarea soluţiilor” în Ioan-
Franc, Valeriu - “Din lucrările Comisiei de la Snagov”, - martie-iunie 1995-, Centrul de In-
formare şi Documentare Economică, Bucureşti, 2000, p. 10.  
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acordurile interimare care aveau scopul de a permite trecerea imediată la 
liberalizarea schimburilor comerciale reciproce până la ratificarea acordurilor 
de asociere propriu-zise de către parlamentele naţionale ale ţărilor semnatare 
şi avizarea lor de către Parlamentul European. Spre deosebire de Acordurile 
de Asociere încheiate de UE la începutul anilor `60 cu ţări şi teritorii din Africa, 
Asia, Zona Pacificului şi America Latină, Acordurile de Asociere la 
Comunitatea Europeană ale celor 10 ţări central şi est-europene (Bulgaria, 
Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi 
Ungaria) sunt mult mai complexe. Complexitatea este dată de obiectivul politic 
final declarat, şi anume, pregătirea statelor central şi est-europene asociate de 
a deveni membri cu drepturi depline ai UE, dar, fără precizarea datei aderării la 
nici una dintre ţări. Acordurile europene încheiate în perioada decembrie 1991 
- martie 1993 cu Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria sunt 
practic identice, ele referindu-se la aspectele cooperării comerciale, economice 
şi financiare, la instituţionalizarea dialogului politic oficial şi cooperarea 
culturală. Aşadar, prin conţinutul lor, aceste acorduri sunt considerate mixte, 
fiind de competenţa Comunităţii ca şi a statelor membre ale acesteia. În 
viziunea Comisiei Europene, acordurile europene aveau, printre altele, drept 
obiective crearea unui climat de încredere şi stabilitate care să înlesnească 
aplicarea reformelor economice şi politice, dar şi acordarea de ajutor acestor 
ţări în perioada de tranziţie spre economia de piaţă. În realitate, sprijinul 
acordat este mult inferior faţă de ceea ce ar fi necesar pentru a menţine un 
suflu ridicat al reformelor politice şi economice în Est şi pentru a asigura 
stabilitatea pe continent arăta, de pildă, Daniel Dăianu încă din 1996, ca 
economist şef al BNR. Aceste acorduri, aşa cum au fost semnate şi puse în 
aplicare, mai degrabă restricţionează accesul economiilor estice pe pieţele 
vestice decât să faciliteze integrarea acestor economii în cadrul Comunităţii.  

Cunoaşterea Acordurilor Europene, în general, nu este suficientă pentru 
înţelegerea Asocierii României la UE, pentru emiterea de judecăţi de valoare în 
acest sens, având în vedere transformările sistemice diferite petrecute în 
aceste ţări, dar, ea este totuşi, foarte utilă. Fiecare ţară nutrea, în perioada de 
negociere a Acordurilor Europene, un optimism moderat, izvorât din dorinţa 
scurtării tranziţiilor respective, dar, gândindu-se la preţul ce urma să-l 
plătească pentru aceste asocieri pe termen scurt împletit cu avantajul ce urma 
să fie pe termen lung.  

Se cunoaşte că obiectivul final al ţărilor central şi est-europene este inte-
grarea lor deplină în structurile Uniunii Europene. Recunoaşterea oficială a 
acestui obiectiv, de către şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE, 
s-a făcut la Consiliul European de la Copenhaga din 22 iunie 1993, când printr-
o declaraţie oficială, s-a convenit ca „ţările asociate ale Europei Centrale şi de 
Est care doresc acest lucru vor putea deveni membre ale UE”. Atunci se spera 
în integrarea celei de a doua Europe, „efectiv, rapid, şi generalizat până în pri-
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mii ani ai secolului următor”.
1
 Deschizând porţile pentru primirea de noi mem-

bri, Conferinţa la nivel înalt a UE de la Copenhaga elaborează o serie de noi 
criterii economice, politice şi sociale (criterii neîntâlnite la precedentele lărgiri) 
pe care trebuie să le îndeplinească orice candidat asociat pentru a dobândi 
statutul de membru cu drepturi depline şi anume: funcţionarea instituţiilor şi 
mecanismelor de piaţă; capacitatea de a face faţă presiunilor concurenţiale din 
cadrul pieţei unice interne; recunoaşterea obiectivelor stabilite pentru realiza-
rea uniunii economice şi monetare şi posibilitatea de a acţiona în direcţia înde-
plinirii lor; capacitatea de a încorpora în propria legislaţie „acquisul 
communautaire” (corpul de norme comunitare) inclusiv prevederile privind cre-
area Uniunii Europene; respectarea principiilor guvernării UE; întărirea instituţii-
lor care garantează funcţionarea bună a democraţiei, supremaţia legii, 
drepturile omului şi respectul faţă de minorităţi. Formularea acestor numeroase 
condiţii specifice pentru ţările central şi est-europene, doritoare să adere la UE, 
ne duce cu gândul la Tratatul de la Roma, care specifică o singură condiţie, şi 
anume aceea ca ţara solicitatoare să fie europeană, şi ne determină să ne 
gândim la şovăiala UE referitoare la lărgirea ei spre Est, la teama ei justificată 
faţă de concurenţa ţărilor asociate doritoare de integrare, dar, de data aceasta, 
într-o uniune aflată ea însăşi în profunde transformări (trecerea la uniunea 
economică şi monetară), într-o evoluţie relativ imprevizibilă.  

După şovăielile primilor paşi, (Consiliul European de la Copenhaga ne-
reuşind să transmită ţărilor central şi est-europene asociate semnale clare pri-
vind viziunea UE asupra extinderii în această parte a Europei, dar stabileşte 
lista ţărilor asociate care ar putea deveni membre UE), la Consiliul European 
de la Essen din decembrie 1994 se încearcă o viziune mai precisă, se adoptă 
o poziţie fermă referitoare la drepturile ţărilor central şi est-europene de a de-
veni membre cu drepturi depline ale Uniunii, şi anume se schiţează o ambiţioa-
să „strategie de preaderare” a acestor ţări. La baza ei stau două instrumente 
principale şi anume: Acordurile de Asociere sau Acordurile Europene şi „relaţi i-
le structurate” dintre ţările candidate şi instituţiile europene care furnizează un 
cadru multilateral propice întăririi dialogului şi consultărilor. La acestea se ada-
ugă două Cărţi Albe (una de pregătire pentru integrarea în piaţa internă a UE şi 
alta referitoare la securitatea europeană) şi programele PHARE şi TACIS. Se 
începe, astfel, calea discuţiilor privind lărgirea UE spre Est, în condiţiile în care 
la nivelul Comunităţii au loc schimbări profunde, iar ţările candidate prezintă 
tipologii variate a economiilor lor, prezintă progrese remarcabile pe calea re-
formelor economice şi politice, reforme care trebuie să fie coerente pentru reu-
şita integrării în UE. Conturând atât condiţiile ce trebuie îndeplinite de ţările 
central şi est-europene, cât şi direcţiile principale de acţiune pentru pregătirea 
acestora pentru aderare, raportul privind proiectul de strategie de pregătire a 
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 Michel Foucher – “L`Europe centrale et les Unions européennes: la double différenciation”, 
Revue d`études comparatives Est-Ouest, 1996, 4 dec., p. 217. 
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aderării ţărilor asociate la UE arată că în centrul preocupărilor ţărilor candidate 
la aderare trebuie să stea problemele pieţei interne comunitare.  

Redactarea unei Cărţi Albe privind pregătirea ţărilor asociate pentru inte-
grarea în Piaţa Internă a fost propusă pentru prima dată în două comunicări ale 
Comisiei din iulie 1994, dar aprobarea conţinutului celor, de fapt, două volume 
ale ei se face la 3 şi 10 mai 1995. În cadrul primului volum se prezintă natura, 
obiectivul şi contextul în care a fost elaborată Carta Albă, iar volumul al doilea, 
mai cuprinzător, conţine analize sectoriale (sunt identificate 23 de sectoare pr i-
oritare) pornind de la articolele cheie din legislaţia comunitară, explicând sco-
pul şi evoluţia legislaţiei pentru fiecare sector.

1
 Carta Albă reprezintă o 

completare a Acordurilor Europene, care, deşi creează avantaje, fiecare ţară 
asociată trebuie să fie în măsură să le valorifice prin însuşirea elementelor din 
zestrea de legislaţie comunitară. Ea recunoaşte că datorită acestor Acorduri 
Europene s-au înregistrat progrese, în ritmuri diferite, în toate ţările Europei 
Centrale şi de Est. În viziunea experţilor vestici, Carta Albă nu reprezintă o 
etapă a procesului de negociere a aderării la UE. Ea este un element al strate-
giei de preaderare, un instrument prin care ţările asociate îşi pot crea mai uşor 
instituţii şi mecanisme care să le facă apte de a fi integrate în piaţa internă a 
UE. 

Pentru punerea în aplicare a recomandărilor înscrise în Carta Albă, Con-
siliul European de la Cannes (iunie 1995), cere Comisiei să înceapă consul-
tările bilaterale individuale cu ţările asociate. Se are în vedere implementarea 
programelor specifice care să evidenţieze situaţia şi priorităţile specifice fiecă-
rei ţări. 

Tot în anul 1995 (în decembrie), Consiliul European de la Madrid definiti-
vează strategia de preaderare şi restructurare a UE. Consiliul pune accent pe 
„pregătirea condiţiilor pentru integrarea armonioasă a ţărilor candidate, în spe-
cial prin: dezvoltarea economiei de piaţă; ajustarea structurilor administrative şi 
crearea unui mediu economic şi monetar stabil”.

2
 Se stabileşte planificarea pe 

perioada 1996-1997 a analizei cererilor individuale de aderare în cadrul Confe-
rinţei Interguvernamentale, iar răspunsul practic la această planificare îl repre-
zintă Agenda 2000. Ea cuprinde, deci, opinia comisiei formulată pentru toate 
ţările candidate care aveau depuse cererile de aderare şi care completaseră 
chestionarele. Opinia comisiei are la bază analiza profundă a situaţiei din fieca-
re ţară candidată, evaluarea capacităţii fiecărei ţări de a îndeplini condiţiile de 
aderare la UE. Pe această bază, Comisia recomandă începerea procesului de 
extindere prin negocieri cu cinci ţări (Cehia, Estonia, Ungaria, Polonia şi Slove-
nia) plus Cipru. 

                                                        
1
 Bal Ana - “Economii în tranziţie - Europa Centrală şi de Est”, Editura Oscar Print, Bucu-
reşti, 1997, p. 181. 
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 Luţaş Mihaela - “Integrarea economică europeană”, Editura Economică, 1999, p. 133. 
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Summitul de la Luxemburg (12-13 decembrie 1997) dă mandat clar Co-
misiei pentru declanşarea negocierilor de aderare în anul 1998, negocieri cu un 
caracter specific având în vedere „viitorul nostru comun”. Agenda 2000 pune 
un accent deosebit pe Politica Agricolă Comună, administrarea fondurilor struc-
turale şi finanţarea viitoare a actualelor ţări membre ale UE pentru ca actuala 
lărgire spre Europa Centrală şi de Est să fie o reuşită. 

Pentru ca perspectiva aderării la Uniunea Europeană a ţărilor candidate 
să nu fie prea îndepărtată, acestea au solicitat Comisiei Europene şi Franţei, în 
cursul anului 2000, să ia măsuri pentru a pune la punct un plan de acţiune în 
scopul depăşirii tuturor dificultăţilor legate de procesul de aderare. De aseme-
nea, s-a solicitat şi stabilirea unui termen concret pentru încheierea negocieri-
lor de aderare. La reuniunea negociatorilor şefi ai ţărilor candidate la aderare 
de la Vilnius din 14 septembrie 2000, negociatorii celor 12 ţări candidate şi-au 
exprimat convingerea că „negocierile de aderare ar putea fi încheiate pentru 
toate ţările pregătite în cursul anului 2001‖, precum şi speranţa „că această po-
sibilitate să fie înscrisă în „scenariile de aderare” care vor fi adoptate la sum-
mit-ul UE de la Nisa,” 

1
care a avut loc, de altfel, în decembrie 2000.  

                                                        
1
 “Statele candidate pledează pentru accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Euro-
peană”, în “Raport asupra negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană”, 
Guvernul României, septembrie 2000, Mediafax Data Base, Bucureşti, 2000. 



 

 

2. Integrarea României în structurile europene 

 

2.1. O scurtă privire istorică asupra relaţiilor 
dintre România şi Uniunea Europeană 

Despre apartenenţa României la Europa, la acest continent aflat în pre-
zent într-un proces profund de transformare, s-au purtat discuţii numeroase şi 
s-a scris mult. De fiecare dată, în ceea ce priveşte reperele geografice, sociale, 
culturale, politice sau spirituale, istoria ţării noastre argumenta identitatea eu-
ropeană a poporului nostru. Dar, „disputele se referă la spiritul şi instituţiile Eu-
ropei, şi, pe acest teren se înfruntă apologeţii cu detractorii”.

1
 Acestea se au în 

vedere când se vorbeşte despre procesul de integrare a României în structurile 
europene, despre locul ţării noastre în cadrul prezentei entităţi econom i-
co-monetare europene şi viitoarei entităţi politice. Aşa trebuie înţeleasă opţiu-
nea strategică fundamentală a ţării noastre, de integrare cât mai rapidă şi ca 
membru cu drepturi depline în UE. Cu toate că România aparţine ca spaţiu ge-
ografic centrului Europei, ea s-a aflat în permanenţă la confluenţa dintre sferele 
de influenţă ale marilor puteri şi s-a situat atât în trecut, cât şi în prezent, la pe-
riferia ei. De aceea, România trebuie să cunoască concepţiile Europei, toate 
realizările ei şi în primul rând prin efort naţional să evolueze către un sistem 
economic, social şi politic asemănător celui deja prezent în UE, să dorească, 
deci, integrarea europeană în locul marginalizării la periferia continentului. 

Istoria spaţiului geografic al României argumentează, de fiecare dată, şi 
legăturile comerciale ale poporului nostru cu statele europene, legături care vin 
din timpuri îndepărtate. Ca o trăsătură principală a teritoriilor româneşti, este 
aceea că în timp şi spaţiu, evenimentele politice şi militare au deschis calea 
evoluţiei lor din punct de vedere economic. Referindu-ne la perioada când ţara 
noastră s-a aflat sub sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, se poate spune că 
accentul principal s-a pus pe aşa-numita independenţă externă faţă de celelal-
te state membre CAER sau chiar faţă de restul lumii, independenţă prin care 
se înţelegea şi lichidarea datoriei sale externe. Această relativă independenţă 
externă s-a obţinut printr-o politică ce avea drept scop „dezvoltarea multilatera-
lă a societăţii socialiste” prin care se înţelegea dezvoltarea forţată, fără a deţine 
un avantaj comparativ, a unui mare număr de sectoare şi ramuri ale economiei. 
Rezultatul aplicării acestei strategii a fost pozitiv în ceea ce priveşte situaţia 
datoriei externe, dar negativ pentru ansamblul economiei, ducând la alocarea 
ineficientă a resurselor, a lipsirii ei pentru mult timp de materii prime şi utilaje 
moderne din import, la forţarea exportului prin valorificarea produselor ţării în 
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orice condiţii (contracte de export dezavantajoase, preţuri scăzute etc.), la limi-
tarea importurilor. Politica economică promovată de regimul comunist a dus la 
izolarea din ce în ce mai mult a ţării noastre faţă de ţările occidentale. Se poate 
spune că relaţia României cu structurile economice interstatale vest-europene 
a căpătat forme concrete încă din anii `70. Astfel, în perioada anilor de dictatu-
ră se remarcă anul 1974 când România a stabilit relaţii contractuale cu UE 
semnând Acordul cu privire la Sistemul Generalizat de Preferinţe Vamale 
acordat ca semn al recunoştinţei poziţiei ţării noastre de dizidentă în cadrul 
Pactului de la Varşovia. 

Un alt moment important în evoluţia relaţiilor dintre Comunitatea 
Economică Europeană (CEE) şi România îl reprezintă anul 1980 când se 
semnează de către acestea Acordul privind comerţul cu produse industriale şi 
se creează Comisia Mixtă România - CEE. Prin semnarea primului Acord se 
recunoaşte, de facto, CEE ca entitate de sine stătătoare. România este prima 
ţară care semnează un astfel de tip de acorduri, prin care de fapt se stabilesc 
pentru prima dată (excepţie face Iugoslavia) relaţii comerciale cu UE. În ceea 
ce priveşte cel de-al doilea acord, acesta marchează deschiderea pieţei 
comunitare pentru produsele industriale româneşti chiar dacă ponderea lor în 
totalul exporturilor româneşti este foarte scăzută. 

După 1980 se intensifică rundele de negocieri şi reuniunile la nivel de 
experţi în vederea semnării Acordului bilateral de cooperare comercială şi 
economică care ar fi însemnat recunoaşterea diplomatică a Comunităţii. 
Evenimentele din 1989 au întrerupt aceste convorbiri, dar, încă din primele luni 
ale anului 1990, România şi-a exprimat în mod deschis ataşamentul faţă de 
valorile occidentale recunoscând în mod oficial Comunităţile Europene şi 
acreditând un ambasador pe lângă organele comunitare de la Bruxelles. De 
asemenea, după această dată, relaţiile dintre ţara noastră şi Uniunea 
Europeană capătă un conţinut calitativ diferit, cresc în complexitate, evoluţia 
acestora aflându-se sub influenţa mediului european şi mondial în continuă 
schimbare. Se poate spune că UE devine principalul nostru partener economic, 
astfel că, numai în 1995, în relaţiile noastre externe aceasta reprezenta peste 
50% iar Germania, ca membru UE era primul nostru partener economic. 

După revoluţia din decembrie 1989, România se angajează în moderni-
zarea accelerată a economiei şi a structurilor de protecţie socială crescând 
importanţa integrării ei treptate în structurile europene, care nu trebuie sub nici 
o formă lăsat să se înţeleagă că aceasta înseamnă transformarea ţării noastre 
în debuşeu pentru ţările dezvoltate. 

2.2. Transformările sistemice din România după 1989: continua-

rea şi adâncirea lor 

Înainte de a purcede la expunerea etapelor importante ale procesului 
complex de integrare a României în Uniunea Europeană, a „proiectelor 
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naţionale menite să schimbe însuşi cursul istoriei României, să anunţe şi să 
creioneze trecerea ţării într-o nouă epocă, cea a noii civilizaţii europene”,

1
 ar fi 

interesant de relevat, în opinia noastră, transformările sistemice produse în 
ţară noastră după 1989 până în prezent. Justificarea acestui demers o putem 
găsi în chiar concepţia lui Pierre Werner despre noţiunea de „plan în etape” 
(este vorba aici de „Planul uniunii economice şi monetare a Comunităţi 
Economice Europene cunoscut şi sub numele de „Planul Werner”) şi anume că 
acesta implică „drumul de la un proiect de plecare spre un stadiu final în funcţie 
de care se ordonează fazele intermediare”.

2
 

De asemenea, în concepţia d-lui academician Tudorel Postolache, 
„modalitatea generală de abordare a strategiei atât la nivel de ansamblu, cât şi 
pe fiecare lucrare în parte este aceea de a căuta să fixeze cât mai bine trei 
puncte nodale: punctul de pornire, punctul de sosire dezirabil şi căile de 
parcurgere a drumului între aceste două puncte, inclusiv evaluarea costurilor, a 
nodurilor de incompatibilităţi, a efectelor scontate.”

3
 

La scară naţională, punctul de plecare poate fi precizat, în cazul nostru, 
ţinând cont de evaluarea stării actuale a economiei naţionale şi perspectivele 
ei, evaluare care trebuie să se facă în condiţiile globalizării economiei. Cât 
priveşte punctul final, s-ar putea spune că obiectivele strategice majore ale 
politicii de stat a României, pe termen mediu şi lung, sunt integrarea în 
structurile economice, politice şi sociale ale Uniunii Economice, care se 
bazează pe consensul forţelor sociale şi politice şi atingerea acelui nivel 
general economic care să-i ofere României competitivitate în context 
internaţional. Dar, şi înainte de a proceda la analiza, chiar şi sumară, a stării 
economiei României, o economie care trebuie să nu fie izolată, ci tratată în 
context european (o analiză completă ar trebui să plece de la plasarea 
economiei ţării noastre în context internaţional), se cuvine a arăta, pentru a 
înţelege care este problema fundamentală a economiei româneşti în prezent, 
dar şi a societăţii româneşti în ansamblu (adică acum la mai bine de zece ani 
de la evenimentele din 1989, dar care era o problemă cardinală şi atunci), că şi 
la scară globală există un punct de pornire şi unul de sosire, puncte marcate 
de trecerea economiei mondiale, deci, şi a economiei naţionale, de la faza 
descendentă, lungă, a ceea ce în literatura mondială se numeşte „ciclu 
secular”, la faza ascendentă a acestuia.  

Pentru a înţelege cum se face trecerea economiilor ţărilor dezvoltate şi 
ce s-a întâmplat cu economia românească din 1989 până în prezent, trebuie 

                                                        
1
 Iancu Aurel – “Un proiect deschis pentru integrarea europeană”, Economistul, Anul X, 
nr. 279 (1305), 8 februarie 1999. 

2
 Werner Pierre – “Itinerarii luxemburgheze şi europene 1945-1985”, Editura Gnosis, Bucu-
reşti, 1998, p. 220. 

3
  Postolache Tudorel - “De la identificarea problemelor, la identificarea soluţiilor”, în Ioan- 
Franc, Valeriu; “Din lucrările Comisiei de la Snagov- martie–iunie 1995”, CIDE, Bucureşti, 
2000, p. 4. 
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făcută precizarea că acum, la început de secol 21, ţările dezvoltate parcurg 
trecerea de la societatea tehnico-ştiinţifică la o societate nouă bazată pe 
cunoaştere, la societatea cultural-informaţională. Simultan cu această tranziţie 
globală, realităţile din ţările spaţiului ex-sovietic, deci, şi din ţara noastră se 
referă la „tema fierbinte”, şi anume, la noua „tranziţie” către economia de 
piaţă.

1
 
De asemenea, se impune precizarea că trecerea de la economia de co-

mandă la economia de piaţă rămâne un proces german, iar tranziţia ţărilor est-
europene, deci, şi a României, reprezintă doar un sediu important al ei. Locul 
unde se întâlnesc cele două tranziţii şi de unde pornesc germenii creşterii eco-
nomice ai prezentului secol, este spaţiul Asia-Pacific, incluzând China, Rusia, 
SUA, Canada şi Japonia.

2
 

Întorcându-ne la fazele „ciclului secular”, (aici se impune precizarea că 
dezvoltarea economică mondială se realizează în mod ciclic, fazele 
ascendente ale acestuia alternând cu cele descendente şi fiecare din ele 
având fiecare o durată de 20-25 de ani) se poate spune că factorii structurali ai 
noilor economii din ţările dezvoltate, bazate pe cultură şi informaţie, îşi pun 
amprenta asupra relansării lor. Aşadar, când la scară globală s-a trecut de la 
faza lungă, descendentă, la cea lungă, ascendentă, fază care este în curs de 
desfăşurare (între anii 1971,1973-1989 s-a desfăşurat faza descendentă a 
ciclului lung), în ţările avansate erau efectuate restructurările necesare în 
aparatul de producţie. Ca urmare, şi faza ascendentă îşi poate îndeplini acum 
funcţia sa obiectivă. 

Dacă se compară mersul economiei româneşti cu cel al mişcării 
economiei mondiale, pe baza calculelor efectuate cu mare rigoare de reputaţi 
cercetători şi economişti, pentru serii lungi, se constată un fenomen cel puţin 
paradoxal şi anume: în toate fazele lungi, ascendente, scăderile de ritm ale 
economiei româneşti au fost mai reduse decât mediile mondiale (şi în ultima 
fază descendentă dintre 1971, 1973-1989, ritmul este superior mediei 
mondiale), iar în toate fazele lungi, ascendente, economia românească a avut 
un ritm de creştere superior mediei europene şi mondiale. Pe ansamblu, 
rezultatul a fost o tendinţă de adâncire a decalajelor absolute faţă de ţările 
occidentale avansate. Problema de cea mai mare importanţă care se pune 

                                                        
1
 “De ce noua ―tranziţie‖ la economia de piaţă? Pentru că România, ca şi întreg estul-
european, a mai parcurs o tranziţie la economia de piaţă în secolele 18-19... Prima tranzi-
ţie la economia de piaţă a fracturat economia Europei în două: în timp ce vestul european 
îşi construia structuri industriale moderne, estul continentului păşea într-un tip de econo-
mie marfară, cu un decalaj de productivitate ce se dovedeşte acum că, practic, a fost de 
nerecuperat‖ - extras din “Economia României – secolul 20 - noua tranziţie la economia de 
piaţă: premise istorice şi perspective -“, coordonator Tudorel Postolache, Editura Acade-
miei Române, Bucureşti, 1991, p. 35. 

2
 Postolache, Tudorel - Sinteză din prelegerile de economie comparată la seminarul de doc-
torat, Bucureşti, 1998-1999. 
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este ca în viitor să fie stopată şi inversată această tendinţă având în vedere că 
România duce tratative cu Uniunea Europeană pentru integrarea în structurile 
sale. Nu trebuie uitat faptul că tratativele se desfăşoară în prezent, dar, 
integrarea României se va face în viitor, într-o Uniune Europeană în continuă 
mişcare, în continuă transformare. 

România s-a aflat întotdeauna în urma tendinţei mondiale, iar meritul in-
contestabil al prof. Tudorel Postolache este acela de a fi subliniat necesitatea 
armonizării în ţara noastră, a celor două tipuri de tranziţie: tranziţia la economia 
de piaţă şi tranziţia la societatea cultural-informaţională. Până acum, economia 
românească cu caracteristicile ei nu s-a încadrat în „ciclul secular” cele două 
faze ale sale neputându-şi îndeplini funcţiile. Cu alte cuvinte, nu s-a făcut la 
timp ceea ce era necesar, şi aceasta o ilustrează din plin decalajele faţă de 
ţările Uniunii Europene, dar, şi cele faţă de ţările central şi est-europene din 
fostul spaţiu ex-sovietic, decalaje păstrate pe toată perioada 1990-2000 şi care 
se adâncesc continuu. România trebuia să procedeze la reformarea structurală 
a economiei reale (restructurarea la nivel macroeconomic nu este mulţumitoare 
în prezent şi nu însoţeşte macrostabilizarea, indisciplina financiară este puter-
nic prezentă şi întreţinută continuu printr-un management deficitar, procesul 
investiţional este redus, între sectoarele economice reale şi sistemul bancar nu 
există relaţii corespunzătoare etc.) şi a normelor şi instrumentelor de natură 
legislativă, fiscală şi monetară ce participă la restructurarea economică. Nu s-a 
înţeles cu claritate că restructurarea este o parte din vastul proces al noii tran-
ziţii al economiei româneşti la economia de piaţă, că transformarea principiilor 
fundamentale de funcţionare a sistemului economic este în acelaşi timp şi o 
condiţie şi o finalitate a noii tranziţii. De asemenea, trebuia ştiut clar că integra-
rea europeană reprezintă un efect al restructurării şi redresării, nefiind un scop 
în sine, iar noua tranziţie la economia de piaţă este pentru ţara noastră o nece-
sitate economică, fără contraargumente, aşa cum de altfel reprezintă şi pentru 
celălalte ţări central şi est-europene aflate într-o situaţie similară.  

Se cunoaşte că la baza deficitului de performanţă economică a ţării 
noastre stau, în principal, două cauze: una de natură tehnologică şi alta 
instituţională. În ceea ce priveşte cauza instituţională, cu regret, se poate 
spune că în ţara noastră nu s-a cunoscut şi aplicat concepţia lui Douglas North, 
a acestui reprezentant de seamă al neoinstituţionalismului, căruia în anul 1993, 
Academia Suedeză îi decernează Premiul în Economie, împărţit, de altfel, cu 
Robert W. Fogel. Conform concepţiei lui D. North, performanţa economică a 
unei ţări este modelată de amestecul constrângerilor formale (legi, constituţie, 
reguli, contract implicit şi explicit etc.) pe care oamenii le folosesc ca 
instrumente şi a celor informale (convenţii, norme de comportament la 
obiceiuri, tradiţii, coduri de conduită auto-impuse etc.) la care se adaugă 
caracteristicile de impunere efectivă a acestora şi care împreună formează 
instituţiile. Fiecare naţiune, deci, şi cea românească, trebuie să ştie că adesea, 
constrângerile formale se pot schimba cu repeziciune, în timp ce constrângerile 
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informale doar gradual. O ţară nu poate obţine performanţă economică dacă 
împrumută regulile formale ale altei economii tocmai datorită cunoştinţelor 
informale diferite. 

Performanţele macroeconomice sunt decisive pentru toate ţările central 
şi est-europene, deci, şi pentru ţara noastră, care într-o măsură sau alta sunt 
implicate în procesul de integrare în rândul Comunităţilor Europene. Cea mai 
mare parte a lor au înregistrat creşteri ale PIB în anii 1999-2000 (spre exemplu 
Bulgaria 2,5% în anul 1999 şi 4,0% în anul 2000; Ungaria de 3,2% în anul 
1999 şi de 4,5% în anul 2000; Polonia 2,6% în anul 1999 şi 4,8% în anul 2000 
etc.).

1
 Numai România a înregistrat o cădere incredibil de mare a PIB în peri-

oada 1997-1999 care a fost în termeni reali de –6,9% în anul 1997, de –5,4% 
în anul 1998 şi de –3,2% mai mic în 1999 faţă de anul 1998. Pentru anul 2000 
PIB a înregistrat un fragil reviriment de 2.0% .

2
 

Consiliul European de la Luxemburg (12-13 decembrie 1997), când a 
procedat la evaluarea candidaţilor evocaţi în Agenda 2000 şi a luat deciziile 
necesare pentru lansarea procesului de extindere în întregime, a cântărit efor-
turile tuturor ţărilor candidate pentru respectarea criteriilor de la Maastricht. 
Comisia, pe baza analizei făcută ţării noastre, face recomandarea ca negocieri-
le pentru aderare să înceapă atunci când aceasta va înregistra progrese sufici-
ente în satisfacerea condiţiilor definite la Copenhaga. Aceeaşi comisie ia 
hotărârea de a recomanda Consiliului European de la Helsinki (decembrie 
1999), deschiderea negocierilor de aderare în anul 2000 cu Bulgaria, Letonia, 
Lituania, Malta, Slovacia şi România. Acestea ar putea să se alăture Ciprului, 
R. Cehe, Estoniei, Poloniei, Ungariei şi Sloveniei care au început negocierile 
de aderare din 1998. Dar, şi în anul 1999, Comisia Europeană apreciază pro-
gresele obţinute în înfăptuirea criteriului politic şi constată nerealizarea criteriu-
lui economic de aderare a României la Uniunea Europeană (venitul naţional pe 
locuitor reprezintă aproximativ 24% din venitul mediu al Uniunii Europene, 
agricultura necesită modernizări urgente, ţara noastră va face cu greutate faţă 
competiţiei de pe pieţele din Vest). La fel, raportul Com isiei Europene pe anul 
2000 subliniază că România, care nu are o veritabilă economie de piaţă, nu 
este capabilă să facă faţă pe termen mediu forţelor pieţei şi condiţiilor de con-
curenţă din cadrul Uniunii Europene. Raportul constată că stabilizarea macroe-
conomică la nivelul anului 2000 este încă fragilă, din cauza lipsei de progres al 
reformelor structurale, în special a indisciplinei financiare, neclarificării drepturi-
lor de proprietate şi a privatizării în ritm lent a companiilor mici şi mijlocii. 

În ceea ce priveşte evoluţia ratei inflaţiei, cât şi deficitul public, două 
dintre criteriile de convergenţă stabilite atât pentru statele membre ale Uniunii 
Europene, cât şi pentru statele care doresc să adere la structurile comunitare, 

                                                        
1
 Sursa FMI în “Adevărul economic”, nr. 2 (458), 10-16 ianuarie 2001, p. 18. 

2
 Sursa FMI în “Adevărul economic”, nr. 2 (458),10-16 ianuarie 2001, p. 18 şi Raportul anual 
pe 1999 al BNR, p. 28. 
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România s-a aflat şi se află în continuare în coada plutonului ce vizează 
intrarea în Uniunea Europeană. Rata inflaţiei, măsurată prin preţurile de 
consum (medie anuală), a crescut de la un an la altul atingând 154,8% în 
1997, 59,1% în 1998, 45,8% în 1999

1
 şi peste 40% în anul 2000 (după sursa 

FMI 42%). Dintre toţi indicatorii macroeconomici, se ştie că rata inflaţiei este 
cel mai „nociv” la nivel de performanţă. Pentru anul 2001 reducerea ratei 
inflaţiei la 25% este impetuos necesară, iar în programul de reducere trebuie 
să se ţină cont atât de situaţia concretă a economiei ţării noastre, cât şi de 
modul de funcţionare al ei. Astfel, există acum convertibilitatea deplină a 
contului curent; autoritatea monetară deţine importante rezerve valutare spre 
deosebire de începutul anului 1999, când rezerva valutară era insuficientă, iar 
datoria externă de peste 2 miliarde USD, pentru a cărei plată BNR a fost 
nevoită să practice „forţat” o politică de depreciere accentuată a monedei 
naţionale în raport cu principalele monede convertibile (cursul de 11853 
lei/USD de la începutul lui ianuarie 1999 ajunge la 17997 lei/USD la sfârşitul 
aceluiaşi an, iar în decembrie 2000 depăşeşte 25000 lei/USD, pentru ca în 
ianuarie 2001 să depăşească 26000 lei/USD, iar în martie 2001 chiar 27000 
lei/USD); BNR nu mai acordă credite preferenţiale anumitor sectoare 
economice; există un alt comportament al întreprinderilor ca şi o organizare 
mai sofisticată a pieţelor etc. Aşadar, autoritatea monetară are un rol deosebit 
de important în lupta contra inflaţiei, dar are nevoie, pentru o reuşită deplină, şi 
de sprijinul celorlalte componente ale politicii economice. De fapt, controlul 
inflaţiei, ca şi controlul masei monetare ca obiectiv intermediar prin care BNR 
influenţează evoluţia preţurilor, au reprezentat în perioada 1990-1999 cele 
două obiective ierarhic duale promovate de politica monetară. 

Pentru reuşita procesului de stabilizare macroeconomică, BNR-ului, ca 
autoritate monetară a ţării noastre, trebuie să i se respecte independenţa, să 
nu fie subordonată Executivului, să nu se facă presiuni asupra ei pentru sub-
venţionarea economiei prin bănci pe consideraţii exclusiv sociale. De aseme-
nea, nu trebuie să existe presiuni în privinţa ratei de schimb (în actualele 
condiţii se reclamă un curs de schimb real competitiv), a activităţii de suprave-
ghere şi de eliberare de licenţe. Este nevoie, deci, în continuare, de perfecţio-
narea şi reorganizarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte independenţa 
reală a BNR faţă de executiv, de definirea cu mai multă precizie a competenţe-
lor BNR în activitatea de reglementare şi supraveghere bancară conform direc-
tivelor comunitare în materie, problemă căreia Uniunea Economică şi Monetară 
îi acordă o importanţă deosebită. 

În domeniul deficitului bugetar, prin lege, BNR nu poate achiziţiona titluri 
de stat de pe piaţa primară peste un anumit procent din capitalul propriu, astfel 
că, în linii mari, din acest punct de vedere exigenţele intrării în UEM sunt înde-
plinite. Dar, autoritatea monetară a sacrificat până acum obiectivul stabilităţii 

                                                        
1
 Sursa: Raportul anual pentru 1999 al BNR, p. 28. 
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preţurilor din dorinţa de a se menţine în funcţiune marile întreprinderi industria-
le la care se adaugă şi funcţionarea substanţială a deficitului bugetar (spre 
exemplu, datorită alegerilor din noiembrie 1996). Până în prezent, în domeniul 
politicii monetare, ţinând cont de necesitatea încadrării în criteriile de conver-
genţă, se constată că nu numai la rata inflaţiei România a obţinut insuccese, ci 
şi la marja fluctuaţiilor de schimb la monedele comunitare, aceasta trebuind să 
se încadreze în tunelul de +/- 2,5%, ca şi la ratele dobânzii pe termen lung, 
unde datorită instabilităţii monedei, creditele pe termen lung s-au practicat doar 
în situaţii de excepţie. De acest aspect trebuie să ţină seama autoritatea mone-
tară în orientarea strategiei pe anul 2001. 

Pentru apropierea şi intrarea României în UEM este necesară alinierea 
la standardele europene atât a obiectivelor, cât şi a instrumentelor politicii mo-
netare, aliniere care se întoarce înapoi ca efecte ale procesului de integrare în 
perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană.  

Referitor la instrumentele politicii monetare folosite de BNR, deşi acestea 
au devenit tot mai sofisticate (se folosesc unele instrumente indirecte precum 
rezervele minime obligatorii care se stabilesc zilnic, în funcţie de soldul contului 
de disponibilităţi şi depozite ale clienţilor unei bănci la sfârşitul unei zile banca-
re), totuşi nu există suficientă experienţă în folosirea instrumentelor de piaţă 
ale politicii monetare.

1
 

De asemenea, în domeniul valutar, autoritatea monetară din ţara noas-
tră, trebuie să aibă în vedere oprirea deprecierii monedei naţionale. S-au înre-
gistrat progrese în alinierea metodologiei româneşti privind stabilitatea 
monetară la standardele ţărilor dezvoltate şi s-a pregătit şi inaugurat un sistem 
uniform de conturi pentru băncile comerciale. BNR a investit sume uriaşe pen-
tru modernizarea infrastructurii bancare, pentru dezvoltarea sistemului informa-
ţional şi pentru modernizarea instituţională. Numeroasele acţiuni întreprinse de 
BNR au mers pe linia apropierii de realizare a criteriilor de convergenţă, dar ele 
demonstrează că au fost mai degrabă încercări de contracarare a efectelor ne-
gative într-o perioadă de încercări şi schimbări contradictorii în economie pe 
termen scurt. 

Nu se poate spune cu precizie când România va fi în măsură să ia parte 
la zona Euro, dar participarea ei va depinde de succesul transformărilor struc-
turale care ar trebui să permită atingerea şi aderarea în permanenţă la criteriile 
de convergenţă. O premisă fundamentală, (care trebuie să fie o preocupare 
principală a statului român, a agenţilor economici, a tuturor cetăţenilor acestei 
ţări) pentru integrarea favorabilă a României în Uniunea Europeană, o constitu-
ie, tocmai, reducerea cât mai urgentă a decalajelor pe care ţara noastră le are 

                                                        
1
 O analiză mai amănunţită a politicii monetare a BNR în perioada 1990 – 2000 va fi cuprin-
să în referatul nr. 3 - “Încercare de fundamentare proprie de integrare în domeniul mone-
tar”.  
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faţă de celălalte ţări central şi est-europene care doresc integrarea în structuri-
le europene şi faţă de ţările membre ale acestei organizaţii. Aşadar, opţiunea 
complexă pentru integrare este în strânsă legătură cu procesul de reformă din 
ţara noastră şi este accentuată de necesitatea realizării dublei tranziţii: la eco-
nomia de piaţă şi la societatea informaţională, pentru stoparea urgentă a deca-
lajelor de productivitate faţă de celălalte ţări central şi est-europene şi faţă de 
ţările avansate ale Uniunii Europene. 

2.3. Etapele importante ale procesului complex 
de integrare a României în Uniunea Europeană 

Evenimentele de la sfârşitul anului 1989 au constituit, pentru ţara noas-
tră, momentul de înscriere pe celălalt sens al „drumului lui Hayek” şi anume, de 
întoarcere din servitute, de desprindere, alături de alte ţări central şi est-euro-
pene, din sfera de influenţă a Imperiului sovietic. Este momentul de înscriere a 
României pe drumul trecerii de la economia de comandă la cea concurenţială, 
proces ce nu are nici un precedent comparabil în ceea ce priveşte complexita-
tea şi amploarea fenomenului. Evenimentele trebuiau să constituie punctul de 
plecare al unor profunde transformări în multiple planuri şi nu cu prioritate pe 
tărâm politic, aşa cum de fapt s-a întâmplat.  

Economia românească, cu uriaşele sale probleme, dar, nicidecum aflată 
„la cota zero”, trebuia condusă cu succes pe acest drum nou, ce avea menirea 
să o integreze eficient în economia mondială. Încă din această perioadă Ro-
mânia îşi afirmase pregnant şi deschis voinţa sa de integrare în structurile eco-
nomice, politice şi strategice ale Uniunii Europene. 

După cum se ştie, într-o lume aflată în continuă schimbare, toate proble-
mele economice reale trebuie să se oglindească în planul ideatic, astfel încât, 
ştiinţa economică să se dezvolte şi să se diversifice necontenit. Complexului 
proces de tranziţie de la economia de comandă la cea de piaţă trebuia să i se 
găsească instrumentele teoretice corespunzătoare care să-i ofere soluţiile cele 
mai bune. Din păcate, ştiinţa economică nu avea o „teorie a noii tranziţii”, 
elaborarea ei necesita mult timp, iar economia românească nu putea să 
aştepte până la închegarea ei deplină. Din această cauză, a devenit 
indispensabilă recurgerea la strategii. În acest sens, schiţa privind strategia 
înfăptuirii economiei de piaţă în România” reprezintă „primul şi cel mai 
important document oficial privind privatizarea şi alte componente ale reformei 
economice din România”,

1
 este „o dovadă concretă asupra modului în care 

concepem rolul cercetării economice şi anume, acela de a forma puncte de 
sprijin care să constituie suportul gestionării raţionale a economiei naţionale pe 

                                                        
1
 Iancu, Aurel – “Instituţii, drepturi de proprietate, privatizare şi postprivatizare”, în “Un pro-
iect deschis – Evaluarea stării economiei naţionale – Raport 1999 – Academia Română, 
Grupul de reflecţie ESEN, coordonator- acad. Tudorel Postolache, Bucureşti, 1999, p. 44. 
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deasupra intereselor de partid, deoarece în convingerea noastră, economia, 
mai ales pe timp de criză, trebuie să constituie, în principal, teritoriu al 

consensului naţional”.
1
 La elaborarea „Schiţei...”, a acestui document conceput 

şi elaborat în conformitate cu exigenţele demersului ştiinţific, cei peste 1200 de 
participanţi (cercetători, profesori, experţi din diferite unităţi economice din ţara 
noastră, dar şi prestigioşi economişti din străinătate, factori de răspundere din 
organizaţiile economice internaţionale), au avut ca punct de plecare starea 
economiei naţionale din aceea perioadă, pe care o cunoşteau foarte bine. Din 
acest punct de vedere, „Schiţa ...” relevă stadiul de gândire al colectivului larg 
de autori de la momentul istoric respectiv şi demonstrează cu claritate 
existenţa gândirii paralele celei oficiale dinaintea anilor ‟90. De asemenea, 
reprezintă şi punctul de pornire a unei perioade ce va fi marcată de o 
anvergură de creaţie, de apariţia, sub egida Institutului Naţional de Cercetări 
Economice al Academiei Române, a numeroase lucrări ştiinţifice, studii, 
articole etc. Punctul de sosire dezirabil îl reprezintă mecanismul construit al 
economiei de piaţă. 

Pentru a se ajunge aici, „Schiţa...” propune simultaneitatea apariţiei cos-
turilor sociale ale tranziţiei cu acoperirea acestora, astfel încât standardul de 
viaţă din România să fie comparabil cu media europeană la indicatorii sociali 
de bază în decurs de 6-12 ani.  

În „Schiţa...” principalele studii sunt concentrate asupra a patru dimensi-
uni majore ale strategiei tranziţiei şi anume: 

1. Cadrul economico-financiar; 
2. Cadrul general al politicii sociale; 
3. Probleme specifice diverselor ramuri în procesul tranziţiei (inclusiv reteh-

nologizare şi modernizare);  

4. Cadrul juridic.”
2
  

În cadrul primei dimensiuni se acordă atenţia cuvenită reformei 
sistemului financiar, monetar şi de credit care avea drept obiective principale 
pe de o parte, instaurarea unui nou model de alocare a resurselor financiare 
pentru producţie şi investiţii pe baza criteriilor pieţei (ale cererii şi ofertei de 
fonduri, ale eficienţei economice), model adecvat realităţilor româneşti, şi pe de 
altă parte transformarea monedei, alături de transformarea bugetului de stat şi 
a creditului în instrumente principale pentru stimularea întreprinzătorilor în 
realizarea obiectivelor politicii macroeconomice (de exemplu, afirmarea 
iniţiativei şi creativităţii, asigurarea ocupării forţei de muncă, stabilitatea 
monetară, menţinerea sub control a tendinţelor inflaţioniste etc.). De 
asemenea, se subliniază ca reforma sistemului monetar şi de credit să se facă 

                                                        
1
 Postolache, Tudorel (coordonator)- “Economia României – secolul XX – noua tranziţie la 
economia de piaţă: premise istorice şi perspective“, Editura Academiei Române, Bucu-
reşti, 1991, p. 22. 

2
 Idem, p. 765. 
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eşalonat în decursul semestrului 2 al anului 1990 respectiv în semestrul 1 al 
anului 1991. 

Un obiectiv important avut în vedere în „Schiţa...”, ce urma să se înfăptu-
iască în această perioadă, se referea la separarea funcţiei de emisiune mone-
tară de cea de creditare a unităţilor economice. Astfel, prima funcţie devine 
atributul exclusiv al Băncii Naţionale iar cea de-a doua funcţie, al băncilor co-
merciale. În legătură cu sistemul bancar, o importanţă deosebită o are reorga-
nizarea băncilor, în bănci comerciale şi de dezvoltare şi constituirea băncilor 
private.  

De asemenea, un accent deosebit cade pe apărarea stabilităţii monedei 
naţionale, care trebuie conservată pe calea proceselor economice (acestea 
necesită un timp mai mult sau mai puţin îndelungat necesitând tact în acţiona-
rea pârghiilor economice şi monetare şi mult profesionalism din partea celor ce 
le aplică) şi nu pe calea reformelor monetare. S-au avut în vedere şi sursele 
stabilităţii monetare, ştiindu-se că stabilitatea monedei nu depinde de o singură 
instituţie, în speţă de Banca Centrală. Astfel, spre exemplu, ştiindu-se că politi-
ca de stabilitate a Băncii Naţionale poate fi contracarată de exigenţele salariale 
ale sindicatelor, în „Schiţa...” se menţionează expres conjugarea politicii mone-
tare cu cea de control asupra salariilor. Era clar că reuşita politicii de stabilizare 
a Băncii Naţionale are sorţi de reuşită numai într-o ambianţă economi-
co-socială favorabilă. Evoluţia masei monetare trebuia să fie în concordanţă cu 
cerinţele de dezvoltare a economiei şi totodată de creştere a rezervelor ţării. 

Se ştie că dobânda este un mijloc important prin care se asigură 
stabilitatea puterii de cumpărare a monedei. De aceea, se subliniază că 
aceasta trebuie să devină mijlocul principal atât în atragerea economiilor (la 
data elaborării „Schiţei...” economiile populaţiei şi ale cooperaţiei erau 
singurele surse de atras), cât şi în alocarea lor prin intermediul creditului. De 
asemenea, pentru alocarea resurselor, aveau să se aibă în vedere şi alte 
instrumente specifice pieţei monetare şi a capitalului a căror structuri urmau să 
se creeze treptat pentru a răspunde noilor cerinţe. 

Urmărind sublinierea principalelor obiective ale reformei sistemului 
monetar şi de credit, trasate în „Schiţa...‖, şi evoluţia politicii monetare, ca 
principal pilon de rezistenţă al programului de macrostabilizare, numai în primii 
patru ani de la apariţia ei, (nepropunându-ne să facem o analiză amplă pe 
toată perioada 1990-2001) se poate spune că, abia în anul 1994, ratele 
dobânzii din economie au fost real pozitive, contribuind la restabilirea 
echilibrului monetar. Acum are loc creşterea procesului de economisire a 
populaţiei în sistemul bancar, şi, deci, pe această bază, revigorarea resurselor 
de creditare neinflaţioniste a economiei. Referitor la masa monetară, aceasta a 
crescut pentru prima dată de după 1990, devansând creşterea preţurilor, 
marcând declanşarea procesului de remonetizare a economiei naţionale. 
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La mai bine de zece ani de la elaborarea primei „strategii” se poate 
constata că problemele subliniate în legătură cu reforma sistemului monetar şi 
de credit (ca de altfel toate problemele evidenţiate şi care aşteptau 
răspunsurile corespunzătoare) sunt realiste, foarte complexe, inedite. Ele 
necesitau mare atenţie şi profesionalism adecvat pentru implementarea cu 
succes a „Schiţei...”, pentru o reformă naţională coerentă menită să plaseze 
România în primul eşalon al ţărilor central şi est-europene în planul realizării 
tranziţiei şi a integrării europene. 

Din păcate, decidenţii politici, nu au ţinut cont de soluţiile propuse de 
valoroşii specialişti în acest document, astfel încât, multe componente nu s-au 
desfăşurat în ritmul şi în coerenţa prevăzute aici, criza economică adâncindu-
se continuu, decalajele economice de performanţă crescând mereu, România 
aflându-se pe ultimul loc în ceea ce priveşte integrarea europeană. 

Dacă dăm timpul înapoi, încă din mai 1991, ţara noastră a înaintat 
cererea oficială de începere a negocierilor în vederea asocierii la Comunitatea 
Economică Europeană, şi tot acum a intrat în vigoare un nou acord de comerţ 
şi cooperare, cu scopul principal de a sprijini România pe calea instaurării 
economiei de piaţă şi a democraţiei.  

În mai 1992, are loc deschiderea oficială a negocierilor dintre România şi 
Uniunea Europeană pentru încheierea Acordului de asociere, negocieri care se 
desfăşoară în şase runde şi care se încheie prin semnarea la Bruxelles (1 
februarie 1993) a Acordului european instituind o asociere între România, pe 
de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre, pe de altă parte. 
Semnarea Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană, ca şi 
semnarea şi aplicarea Acordului interimar de aplicare a prevederilor comerciale 
reprezintă începutul unei etape noi în ceea ce priveşte relaţiile dintre România 
şi Uniunea Europeană. De asemenea, marchează şi un punct deosebit de 
important în procesul complex al integrării graduale, pe multiple planuri, şi el se 
desfăşoară în acelaşi timp cu pregătirea ţării noastre de admitere în Consiliul 
Europei. 

Mai precis, principalele prevederi ale Acordului de asociere sunt urmă-
toarele: 

 un „Preambul”, unde se recunoaşte că obiectivul final al României este 
acela de a deveni membră a Comunităţii Europene şi că această asocie-
re are menirea, tocmai, de a ajuta în acest sens; 

 „articolul 1”, care stabileşte obiectivele acestei asocieri (asigurarea ca-
drului adecvat pentru dialogul politic între părţi; promovarea dezvoltării 
comerţului şi a relaţiilor economice armonioase între părţi; asigurarea 
bazei pentru cooperarea economică, socială, financiară şi politică; spriji-
nirea ţării noastre în eforturile sale de desăvârşire a tranziţiei la econo-
mia de piaţă şi de consolidare a democraţiei; stabilirea instituţiilor 
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adecvate cu scopul de a face o asociere efectivă şi asigurarea cadrului 
necesar integrării graduale a României în Comunitate); 

 „titlul 1”, care se referă la instituirea dialogului politic la nivel parlamentar 
(Parlamentul European, respectiv Parlamentul României); 

 „titlul 2”, care cuprinde principii generale (se referă la respectarea princ i-
piilor democratice, respectarea drepturilor omului şi a principiilor econo-
miei de piaţă); 

 „titlul 3”, care se referă la libera circulaţie a mărfurilor; 

 capitole speciale aplicate produselor industriale, agriculturii, produselor 
piscicole. 
Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană nu cuprinde 

prevederi în domeniile referitoare la politica economică, armonizarea fiscală, 
politica valutară sau participarea la Sistemul Monetar European. Numai 
articolul 86 menţionează că „la cererea autorităţilor române Comunitatea va 
acorda asistenţă tehnică menită să sprijine eforturile României de a introduce 
convertibilitatea deplină a leului şi armonizarea treptată a politicilor sale cu cele 
ale Sistemului Monetar European. Aceasta va cuprinde schimbul de informaţii 
privind principiile şi modul de funcţionare a Sistemului Monetar European.”

1
 

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Acordul de asociere şi, deci, 
în vederea pregătirii aderării României la Uniunea Europeană, în cadrul 
Guvernului a fost creat Departamentul pentru Integrare Europeană, cu rang de 
minister. La nivelul acestui Departament, Acordul de asociere a României la 
Uniunea Europeană împreună cu Acordul interimar şi Acordul dintre România 
şi statele AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb) sunt cuprinse sub 
titulatura de „acorduri de integrare”. Se poate spune că, încheierea acestor 
acorduri reprezintă un pas important pentru aderarea României la Uniunea 
Europeană. 

Acordul European de asociere a fost ratificat de Parlamentul României în 
martie 1993 şi se aplică efectiv începând cu 1 februarie 1995. Declaraţia 
adoptată de Parlamentul României cu această ocazie, nu face altceva decât să 
afirme voinţa naţională de punere în practică a dispoziţiilor Acordului de 
asociere. În iunie acelaşi an, la Cannes, este depusă cererea de aderare a 
României la Uniunea Europeană, împreună cu o strategie naţională de 
preaderare (cunoscută şi sub numele de Snagov 1) şi de o declaraţie semnată 
de preşedintele ţării, de cel al Senatului, al Camerei Deputaţilor, de toţi şefii 
partidelor politice parlamentare ceea ce înseamnă că în România există voinţa 
politică pentru integrare în structurile europene.  

Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Euro-
peană este adoptată într-o perioadă în care evoluţia economiei româneşti atin-
ge un anumit punct de maxim ce trebuia valorificat, pentru înscrierea ei pe 

                                                        
1
 Buletin de Informare şi Documentare Nr. 1, Comisia de elaborare a Strategiei naţionale de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, Bucureşti, martie, 1995. 



 

 

581 

drumul unei economii de piaţă moderne care să ducă la reducerea ecartului de 
productivitate faţă de ţările Uniunii Europene şi faţă de celelalte ţări central şi 
est-europene ce doresc integrarea în structurile europene, să ducă la o ţintă 
precisă, şi anume, la integrarea ei deplină în Uniunea Europeană. De aceea, 
procesele economico-sociale nu trebuia să fie lăsate să se desfăşoare la voia 
întâmplării, în mod spontan. Era necesară clarificarea destinului economiei ro-
mâneşti şi a societăţii în ansamblul său. Strategia naţională de pregătire a ade-
rării României la Uniunea Europeană rămâne o premieră politică, cât şi una 
ştiinţifică prin analiza şi prognoza referitoare la dezvoltarea României pe baza 
metodologiilor moderne. Ea a fost concepută astfel încât să se realizeze simul-
tan tranziţia la economia de piaţă şi tranziţia la societatea informaţională. Con-
vingerea coordonatorului Comisiei de Elaborare a Strategiei naţionale de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, academicianul Tudorel 
Postolache (comisie creată în februarie 1995) în realizarea competitivităţii eco-
nomiei româneşti era legată numai de înscrierea economiei româneşti pe orbita 
economiei de piaţă, acolo unde produsele au o mare intensitate de cultură şi 
informaţii. 

Referitor la punctele de pornire în elaborarea Strategiei naţionale de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, acestea au fost pe de o 
parte, Acordul de Asociere şi documentele specifice ale Uniunii Europene, iar 
pe de altă parte, lucrările pregătitoare care au constat în: 

1. cele 40 de presinteze pe teme şi domenii; 
2. studii teoretico-metodologice speciale; 
3. rapoarte asupra experienţei naţionale acumulate de diverse ţări comuni-

tare în procesul negocierilor; 
4. sinteze documentare asupra strategiilor fiecăreia dintre cele 15 ţări 

membre despre poziţiile privitoare la configurarea viitoare a Uniunii Eu-
ropene şi despre integrarea asociaţilor, lucrări elaborate de Ambasadele 
României în ţările respective; 

5. presinteza asupra liniilor strategice privind poziţia României în problema-
tica viitorului Uniunii Europene, care în mod natural revine Ministerului 
Afacerilor Externe şi Departamentului de Integrare Europeană; 

6. poziţii ale sindicatelor şi ale patronatului în ţările membre... ; 
7. în sfârşit, Programul-cadru de pregătire a aderării României la Uniunea 

Europeană care, probabil, va fi o lucrare de câteva sute de pagini, prefa-
ţată sau însoţită de o scurtă sinteză care să poată circula şi în mod inde-
pendent, aceste ultime două lucrări împreună reprezentând „Strategia 
naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.”

1
 

                                                        
1
 Postolache, Tudorel-discurs rostit la Şedinţa plenară a Comisiei pentru elaborarea Strate-
giei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, 22 mai 1995, în 
“Din lucrările Comisiei de la Snagov - martie-iunie 1995 - documentar întocmit de Ioan-
Franc, Valeriu; CIDE, Bucureşti, 2000, p. 14.  
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Se cuvine a se aminti că perenitatea Strategiei naţionale de pregătire a 
aderării României la Uniunea Europeană, ca rod al gândirii economice româ-
neşti, a fost asigurată, conform aprecierii unor specialişti de marcă, de:  

1. Plasarea problemelor în contextul global al ştiinţei universale, la care au 
participat masiv oameni de ştiinţă şi specialişti de la Academia Română, 
institute de cercetări, universităţi şi specialişti de la instituţii guverna-
mentale. 

2. Valorificarea cercetărilor naţionale, care însumează peste 300 de volu-
me, multe dintre ele reprezentând cercetări cu vocaţie strategică. 

3. Încurajarea libertăţii de exprimare a tuturor punctelor de vedere ce au 
existat asupra problemelor. 

4. Identificarea problemelor reale şi a contradicţiilor, precum şi a soluţiilor 
oferite de ştiinţă şi de practica mondială şi naţională, ceea ce asigură un 
câmp larg de convergenţă, fără a se ajunge la o uniformizare a direcţiilor 
politice. 

5. Fixarea la fiecare problemă sau temă, atât la nivel global, cât şi la nivel 
sectorial a trei puncte nodale: punctul de pornire, punctul dezirabil de so-
sire şi drumul de parcurs între cele două puncte limită, cu variante alter-
native (evaluarea costurilor, a nodurilor de incompatibilitate şi a efectelor 
scontate)”

1
. 

Această strategie optimistă în ceea ce priveşte etapele concrete de par-
curs, măsurile ce trebuie să fie adoptate pentru obţinerea compatibilităţii din 
punct de vedere economico-social cu cerinţele Uniunii Europene, strategie ela-
borată de o comisie structurată ca o trilaterală (au participat la elaborarea ei 
reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare, experţi desemnaţi de guvern şi 
personalităţi academice, universitare, organizaţii neguvernamentale, reprezen-
tanţi ai societăţii civile) la care ulterior s-au adăugat, ca un cadru foarte puter-
nic, şi reprezentanţi ai tineretului), a intrat într-un con de umbră astfel încât, 
după 1995, neacordându-se prioritate direcţiilor de dezvoltare prevăzute de 
aceasta, are loc o încetinire a procesului de restructurare şi, deci, o adâncire a 
decalajelor faţă de ţările comunitare, o amânare a procesului de integrare.  

„Experienţa acumulată de-a lungul timpului pe plan internaţional demon-
strează necesitatea imperioasă ca fiecare ţară, mare sau mică, bogată sau să-
racă în resurse naturale, să dispună de propria sa strategie de dezvoltare 
economică şi socială. În lipsa unei asemenea „busole”, decidenţii se pot trezi în 
situaţia nedorită ca deciziile lor, bazate pe raţionalitate pe termen scurt, să intre 
în conflict cu raţionalitatea pe termen mediu sau lung”

2
. 

La cinci ani de la „Esprit de Snagov”, Guvernul României a dat curs soli-

                                                        
1
 Iancu, Aurel – “Un proiect deschis pentru integrarea europeană”, în Economistul, Anul X, 
nr. 279 (1305), 8 februarie, 1999. 

2
 Văcărel, Iulian - “Politici fiscale şi bugetare în România - 1990-2000 -“, Editura Expert, Bu-
cureşti, 2001, p. 345-346.  
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citării Consiliului European pentru integrare de a elabora Strategia naţională de 
dezvoltare economică a României pe termen mediu. Prin invitaţia la negocierile 
în vederea aderării, hotărâtă de Consiliul Uniunii Europene de la Helsinki (de-
cembrie 1999), României i se oferă acum o mare şansă, de a realiza împlinirea 
obiectivului de cea mai mare importanţă pentru întreaga societate, şi anume, 
integrarea în structurile europene, şansă ce nu trebuie ratată. În acest sens, 
Guvernul României a hotărât, la 3 februarie 2000, constituirea Comisiei de fun-
damentare a Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe ter-
men mediu, pusă sub copreşedinţia acad. prof. Tudorel Postolache şi a prof. 
dr. Mugur Isărescu, a cărei activitate s-a bazat pe exprimarea de opinii libere şi 
constructive, pe promovarea consensului ca şi pe asigurarea caracterului unui 
proiect deschis. 

Şi dacă activitatea Comisiei a fost aceasta, atunci Strategia naţională de 
dezvoltare economică a României pe termen mediu este o operă unificatoare, 
un proiect deschis, autentic şi consensual. Acest document de maximă impor-
tanţă a fost susţinut de întreg spectrul politic parlamentar din ţara noastră, de 
sindicate, patronate, grupul de reflecţie ESEN al Academiei Române

1
, alte 

grupuri de specialişti, de societatea civilă în ansamblul său, şi a fost elaborat în 
strânsă conlucrare cu experţi valoroşi ai Comisiei Europene, ale Băncii Mon-
diale, ai Fondului Monetar Internaţional şi ai statelor membre ai Uniunii Euro-
pene. Aşadar, Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe 
termen mediu este străbătută de acelaşi spirit de coeziune naţională a cărei 
primă consacrare a fost întâlnită în 1995, prin realizarea a ceea ce s-a numit 
Snagov 1.  

                                                        
1
 Grupul de reflecţie pentru Evaluarea Stării Economiei Naţionale (ESEN) s-a înfiinţat în ur-
ma reuniunii din 19 mai 1999, iniţiată de preşedintele Academiei Române, domnul acade-
mician Eugen Simion, ca “un grup de lucru explorator, care să identifice căile cele mai 
potrivite prin care Academia să se includă nemijlocit şi cu voce proprie în dezbaterea des-
tinului economiei naţionale. Coordonatele activităţii grupului de reflecţie se înscriu pe linia 
unui ―Proiect deschis‖ atât sub raport teoretico-metodologic, cât şi din punctul de vedere al 
structurii şi funcţionării sale... Sintezele ESEN au stat la baza dezbaterilor în cadrul Comi-
siei de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare a României pe termen mediu, depu-
să de România la Uniunea Europeană în 21 martie 2000” (*). 

   (*) - din “Un proiect deschis – Evaluarea stării economiei naţionale – Sumarul Raportului 
ESEN- iunie 2000-“, Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală -. 

    După ce în 1999 a fost iniţiat, lansat şi în cea mai mare parte realizat ESEN-1, acest pro-
gram prioritar de cercetare iniţiat de Academia Română şi condus de acad. prof. Tudorel 
Postolache, prof. dr. Mugur Isărescu şi dr. Mircea Ciumara în ultima fază, în ianuarie 2001, 
a fost lansat un nou proiect al Academiei Române şi anume ESEN-2, care, ca şi primul, va 
fi un proiect deschis, având ca obiectiv examinarea permanentă a stării economiei naţio-
nale din perspectiva integrării ei europene ca şi urmărirea construcţiei instituţiilor europe-
ne. Programul ESEN-2 va urmări atât aspectele economico-sociale cât şi cele juridico-ins-
tituţionale de pregătire ale procesului de negociere a aderării României la Uniunea 
Europeană.  
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„Obiectivul fundamental al acestui proiect îl constituie crearea unei eco-
nomii de piaţă funcţionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, 
instituţiile şi politicile Uniunii Europene. Convergenţa conturată în acest sens 
se întemeiază pe evaluarea resurselor şi posibilităţilor, a contextului intern şi 
internaţional. Ea răspunde dublului imperativ al încheierii tranziţiei la economia 
de piaţă în România şi al pregătirii aderării sale la Uniunea Europeană...” 

1
 

De fapt, Comisia de fundamentare a asamblat strategii, a făcut o sinteză 
a zecilor de pagini de materiale ale partidelor politice, sindicate, patronate, in-
stituţii de cercetare etc. În acest sens, grupul ESEN a elaborat un proiect: „Fişa 
– cadru privind elaborarea materialelor şi organizarea dezbaterilor pentru apro-
fundarea pe domenii şi probleme ale Strategiei naţionale de dezvoltare eco-
nomică pe termen mediu‖, care cuprinde: tendinţe şi experienţe semnificative 
pe plan mondial şi european, starea actuală a domeniului respectiv, obiectivele 
specifice domeniului respectiv şi căile de realizare, cadrul legal şi instituţional, 
lista exhaustivă a propunerilor rezultate, un tabel sinoptic care să cuprindă 
principalele obiective, măsuri, acţiuni şi termenele de realizare ca şi finalizarea 
dezbaterilor. 

Strategia naţională de dezvoltare economică pe termen mediu are, ast-
fel, capitole ce se referă la starea actuală a economiei româneşti, dezvoltarea 
economiei pe termen mediu, politicile macroeconomice (politica financiară, po-
litica monetară şi a cursului de schimb şi politica comercială), politicile de ajus-
tare structurală şi dezvoltare a economiei, resursele umane şi politicile sociale, 
protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională. 

În cele ce urmează, vom aborda cu prioritate problemele referitoare la 
politica monetară

2
. În calitatea sa de componentă esenţială a politicii economi-

                                                        
1
 Postolache, Tudorel

 
; Isărescu, Mugur-Constantin - “Un proiect deschis: Strategia naţională 

de dezvoltare economică a României pe termen mediu - Documente”, Centrul Român de 
Economie Comparată şi Consensuală, Bucureşti, iulie, 2000, p. 28. 

2
  ―Politica monetară regrupează ansamblul acţiunilor luate de banca centrală sau autorităţile 
monetare (organismele care exercită un control şi afirmă o responsabilitate asupra agenţi-
lor economici care utilizează moneda) pentru a exercita o anumită influenţă asupra dezvol-
tării economiei, a asigurării şi menţinerii stabilităţii puterii de cumpărare a monedei 
naţionale, atât pe plan intern, prin ţinerea sub control a inflaţiei, cât şi pe plan extern, prin 
realizarea cursului de schimb faţă de alte valute” – din Iordache, Floarea- “Importanţa utili-
zării mecanismului scontării în politica monetară”, INID, Colecţia Conducerea modernă, 
3.09.1998, Bucureşti. 

    De asemenea, în formularea ei deplină, “politica monetară poate fi definită ca ansamblul 
intervenţiilor băncii centrale sau autorităţilor monetare care se efectuează asupra lichidităţii 
economiei, în scopul de a contribui, prin utilizarea tehnicilor sau instrumentelor monetare, 
la realizarea obiectivelor politicii economice.‖ – din Basno Cezar; Dardac Nicolae; Floricel 
Constantin- “Monedă, Credit, Bănci”, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. 1995. 
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ce
1
 se au în vedere atât obiectivele sale, cât şi instrumentele de realizare a 

acestora. Integrarea României în structurile europene se va produce în funcţie 
de evoluţia economiei româneşti. Integrarea implică îndeplinirea unor condiţii 
denumite „criterii de convergenţă”, stabilite prin Tratatul de la Maastricht şi 
anume: inflaţia să nu depăşească decât cu cel mult 1,5% media celor mai per-
formante trei ţări din cadrul Uniunii Europene; dobânda pe termen lung să nu 
fie cu mai mult de 2% peste media a trei ţări cu cele mai mici dobânzi; să exis-
te stabilitatea cursului de schimb. De asemenea, trebuie să existe o poziţie bu-
getară guvernamentală care să nu includă un deficit excesiv. Acest criteriu 
vizează două aspecte şi anume: deficitul bugetar să nu depăşească 3% din 
PIB, iar datoria publică să nu fie mai mare de 60% din PIB. În perspectiva evo-
luţiei politicii monetare, îndeplinirii acestor criterii de aderare li se adaugă ar-
monizarea în timp cu reglementările viitoarei Uniuni Europene Economice şi 
Monetare. După cum se observă, unele criterii sunt aferente politicii monetare 
(aici se include criteriul referitor la nivelul inflaţiei, stabilitatea cursului de 
schimb şi structura dobânzilor pe piaţa monetară), altele sunt preponderent 
aferente politicii fiscal-bugetare (criteriul referitor la nivelul deficitului bugetar şi 
al datoriei publice). Ştiind că de evoluţia de ansamblu a economiei depinde in-
tegrarea României în structurile europene, că această evoluţie este influenţată 
de modul cum este construit cadrul politicilor macroeconomice, este de înţeles 
importanţa pe care autorităţile ţării trebuie să o acorde tandemului celor două 
politici financiare şi anume, politica monetară şi cea fiscal-bugetară. 

În sprijinul înţelegerii obiectivelor politicii monetare şi a cursului de 
schimb stabilite de Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe 
termen mediu, vine, pe de o parte, evaluarea stadiului actual al economiei ro-
mâneşti, declinul economic al României, decalajele în toate planurile ţării noas-
tre faţă de celelalte ţări central şi est-europene, iar prin rezultatele economice 
şi financiare ale economiei naţionale este relevată caracterizarea, în general, a 
politicii monetare (aspecte evidenţiate pe parcursul referatului), iar pe de altă 
parte, cunoaşterea obiectivului fundamental al Băncii Centrale Europene, şi 
anume, menţinerea stabilităţii preţurilor şi sprijinirea politicilor economice gene-
rale ale Uniunii Europene, în măsura în care acestea nu contravin obiectivului 
fundamental.  

În perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, conform Stra-
tegiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen mediu, politica 
monetară are o triplă sarcină: ajungerea la o rată a inflaţiei cât mai scăzută (de 
o cifră), realizarea stabilităţii relative a cursului de schimb şi atingerea unui ni-
vel scăzut al ratei dobânzii pe termen lung. 

Se impune precizarea că, în general, obiectivele politicii monetare se 
                                                        
1
 Politica economică trebuie înţeleasă ca reprezentând ansamblul deciziilor autorităţilor pu-
blice în domeniul economic, în scopul de a înfăptui anumite obiective de ordin structural 
sau conjunctural. 
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clasifică în: obiective finale, obiective intermediare şi obiective operaţionale. De 
asemenea, într-o economie de piaţă, în care funcţionează principiul libertăţii 
economice, în general, ordinea în care autoritatea monetară intervine este, mai 
întâi, atingerea obiectivelor operaţionale, apoi pe cele intermediare, pentru ca 
în final să realizeze pe cele generale, care coincid cu obiectivele finale econo-
mice în cadrul cărora sunt organic integrate.  

În concepţia Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe 
termen mediu, pentru atingerea obiectivului unei dezimflaţii semnificative, stra-
tegia politicii monetare vizează drept obiectiv operaţional controlul bazei mone-
tare, iar alături de acesta, ca obiectiv intermediar, masa monetară în sens larg 
(M2)

1
, în condiţiile menţinerii regimului de flotare controlată a cursului de 

schimb. Într-adevăr, în perioada tranziţiei la economia de piaţă şi pentru inte-
grarea României în Uniunea Europeană, pentru asigurarea unei perspective 
pozitive politicii monetare, obiectivul cantitativ al politicii monetare (agregatele 
monetare sau de credit cum mai este cunoscut) este cel mai accesibil şi adec-
vat. 

Pentru maximizarea eficacităţii politicii monetare, ţinând cont că până la 
elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe ter-
men mediu nu s-a reuşit amorsarea trendului descrescător al inflaţiei, ceea ce 
confirmă insuficienta coerenţă a mix-ului de politici economice, şi pornind de la 
premisa divizării în două etape a orizontului pe termen mediu, şi anume 
2000-2002 şi 2003-2004, politica monetară îşi va adapta strategia şi cadrul său 
analitic la condiţiile specifice fiecărui interval. 

În prima etapă „se va urmări refacerea credibilităţii instituţiilor statului, pe 
baza accelerării reformelor, în special în sfera ajustărilor structurale, care vor 
asigura premisele scăderii accentuate a inflaţiei şi eliminării unor surse impor-

tante ale deficitelor cvasifiscale”.
2
A doua etapă (2003-2004) va fi dominată de 

                                                        
1
 Referitor la agregatele monetare (mărimi definite de către autorităţile monetare şi care ser-
vesc drept suport al politicii monetare reflectând caracterul şi obiectivele acesteia, Româ-
nia a adoptat metodologia FMI care combină modalităţile din SUA cu cele din ţările 
europene. Sunt evidenţiate trei grupe de agregate şi anume:  

 prima grupă care reflectă moneda primară (baza monetară sau moneda de rezervă) adi-
că moneda emisă şi controlată de Banca Centrală (M0); 

 a doua grupă cuprinde masa bănească în sens restrâns (M1) care include în esenţă ba-
nii de tranzacţii adică, mai precis, numerarul în afara sistemului bancar şi disponibilităţile 
la vedere; 

 a treia grupă care cuprinde: cvasimoneda (cvasibanii) adică economiile populaţiei, depo-
zitele în lei pe termen şi condiţionate şi depozitele în valută ale rezidenţilor; agregatul 
masa monetară în sens larg (M2) compus din M1 şi cvasimoneda; alte active lichide, 
contribuţia la pensia suplimentară depusă la CEC etc. 

2
 Postolache, Tudorel; Isărescu, Mugur-Constantin – “Un proiect deschis: Strategia naţiona-
lă de dezvoltare economică a României pe termen mediu - Documente‖, Centrul Român 
de Economie Comparată şi Consensuală, Bucureşti, iulie, 2000, p . 80.  
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începerea convergenţei reale şi nominale care are menirea de a crea premise-
le integrării în Uniunea Europeană. Principala caracteristică a intervalului va fi 
adâncirea câştigurilor dezinflaţioniste şi anume, menţinerea unor rate relativ 
înalte ale creşterii economice. Se preconizează ca în anul 2004 rata anuală a 
inflaţiei să aibă o singură cifră, respectiv, 9%. 

Cum termenul mediu în întregime se va afla sub semnul unor politici ma-
croeconomice prudente, este de înţeles caracterul accentuat restrictiv al politi-
cii monetare din prima etapă. Tot acum, în concepţia Strategiei naţionale de 
dezvoltare economică pe termen mediu, politica monetară va fi degrevată de 
orice altă funcţie care ar contraveni obiectivului de asigurare a stabilităţii preţu-
rilor. Pentru a da credibilitate şi fezabilitate procesului de reducere durabilă a 
anticipaţiilor inflaţioniste se va pune accent pe abordarea prudentă a ritmului 
dezinflaţiei. 

În etapa a doua, un obiectiv principal va fi acela al remonetizării econo-
miei româneşti prin metode neinflaţioniste, al refacerii încrederii în moneda na-
ţională. Cursul de schimb, care va rămâne tot într-un regim de flotare 
controlată, va fi ţinta subordonată a politicii monetare.  

Desigur, îndeplinirea acestor obiective majore este în strânsă legătură cu 
îmbunătăţirea performanţelor economiei în toate celelalte domenii. 

Referitor la instrumentele politicii monetare pe care o bancă centrală le 
poate folosi pentru atingerea obiectivelor finale ale politicii economice, ca nu-
măr şi ca tip, ele depind de structura sistemului financiar-bancar, de complexi-
tatea pieţelor financiare, de natura activelor care circulă pe această piaţă. 
Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu are 
în vedere diversificarea acestora, sporirea gradului de compatibilitate cu eco-
nomia de piaţă. Se are în vedere, în acest sens, completarea infrastructurii ne-
cesare utilizării instrumentelor conform cu piaţă şi aceasta, chiar în prima 
etapă. În etapa a doua se vor extinde operaţiunile de piaţă în gestionarea lichi-
dităţii, iar instrumentelor de natură mai pronunţat administrativă, cum sunt re-
zervele minime obligatorii, li se vor reduce treptat rolul rămânând în plan 
secundar în controlul acesteia. 

De asemenea, în concepţia Strategiei naţionale de dezvoltare economi-
că a României pe termen mediu, se are în vedere şi recâştigarea de către 
BNR, a poziţiei de creditor net în raport cu sistemul bancar. Această măsură 
este necesară exercitării unei influenţe efective asupra evoluţiei ratelor nomina-
le ale dobânzii pe termen scurt. 

Aşa cum a fost concepută strategia politicii monetare în cadrul larg al 
Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen mediu, cu 
obiectivele şi instrumentele ei divizate în cele două etape distincte, va duce la 
reorientarea şi consolidarea economiei de piaţă, la crearea potenţialului nece-
sar integrării eficiente a economiei româneşti în spaţiul european. În prezent, 
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se poate spune că negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană 
sunt în plină desfăşurare pe baza Strategiei naţionale de dezvoltare economică 
a României pe termen mediu. Aceste negocieri se realizează prin intermediul 
unui sistem de asistare tehnică şi administrativă a ţărilor candidate la aderare 
de către experţii Uniunii Europene. Sistemul este denumit „twinning” adică, 
„dublare a eforturilor” şi se orientează preponderent spre „acquis-ul 
communitaire”. 

Aplicarea Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe 
termen mediu devine o urgenţă pentru ţara noastră, conştienţi fiind că o amâ-
nare a integrării în Uniunea Europeană ne va costa, pe termen lung, mai mult 
decât costurile pe care trebuie să le plătim pe termen mediu cu integrarea.  



 

 

3. Noua construcţie europeană şi aderarea României  
la Uniunea Europeană 

 

După cum se cunoaşte, de la 1 ianuarie 1999, o dată cu lansarea Euro, 
s-a trecut, potrivit Tratatului de la Maastricht, la cea de-a treia fază a formării 
Uniunii Europene, care, în ansamblul său, se caracterizează prin dinamism, 
printr-o dezvoltare permanentă, prin extinderea în mai multe etape. 

Un obiectiv deosebit de important al Uniunii Europene îl reprezintă inte-
grarea în structurile sale a ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Această pro-
blematică a integrării este, de fapt, nu numai una individuală ci şi una colectivă. 
Pentru fiecare ţară candidată la integrare, deci, şi pentru ţara noastră, integra-
rea în structurile europene ar fi o garanţie a ireversibilităţii schimbărilor produse 
în cadrul ei. Pentru Europa, procesul de lărgire a Uniunii Europene va aduce 
mai multă stabilitate economică şi politică. Văzut din interior, lărgirea Uniunii 
Europene este o şansă imensă ce va permite realizarea aspiraţiei paneurope-
ne a integrării, a unităţii europene. Uniunea Europeană, prin această provocare 
istorică, îşi va întări capacitatea competitivă cu celelalte centre de putere ale 
lumii în condiţiile extinderii rapide a globalizării. Într-adevăr, integrarea ţărilor 
central şi est-europene trebuie să ducă numai la întărirea integrării europene. 
Extinderea spre noile democraţii central şi est-europene nu trebuie să fie o frâ-
nă în calea dezvoltării Uniunii Europene. Apoi, într-o lume instabilă şi eteroge-
nă, Uniunea Europeană trebuie să devină chiar ea foarte puternică, pentru a se 
deschide apoi Europei. Atât pentru ţările membre, cât şi pentru cele asociate, 
extinderea reprezintă, aşadar, un factor esenţial de progres economic, de sta-
bilitate regională şi de securitate. 

Procesul de lărgire al Uniunii Europene spre ţările Europei Centrale şi de 
Est a determinat ca toate instituţiile comunitare să cunoască şi să se afle încă 
în plin proces de restructurare şi transformare. Încă din 1996, la Conferinţa In-
terguvernamentală de la Torino privind reforma Uniunii Europene, tema centra-
lă a dezbaterilor o constituie pregătirea în vederea lărgirii uniunii alături de 
consolidarea uniunii politice. 

La Amsterdam, în acelaşi an, deşi nu se cade de acord asupra reformării 
Uniunii Europene, necesitând o nouă Conferinţă Interguvernamentală, totuşi, 
se extinde rolul decizional al Parlamentului Europei, devenind codecizional al 
Consiliului de Miniştri. 

În decembrie 2000, are loc Summitul da la Nisa la care participă repre-
zentanţi ai guvernelor tuturor statelor membre Uniunii Europene. Prima parte a 
Tratatului cuprinde modificările de fond asupra Tratatului Uniunii Europene, 
tratatelor de instituire a Comunităţilor europene şi anumite acte conexe, iar par-
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tea a doua cuprinde dispoziţii tranzitorii şi finale.  

În Preambulul Tratatului de la Nisa, se arată că, scopul principal este 
acela de continuare a procesului demarat prin Tratatul de la Amsterdam şi 
anume, pregătirea instituţiilor din cadrul Uniunii Europene în vederea funcţionă-
rii lor pe baza unor principii comune unionale. 

Protocolul privind lărgirea Uniunii Europene înlocuieşte protocolul privind 
instituţiile anexat Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatelor 
Comunităţilor europene. Acest protocol cuprinde dispoziţii referitoare la 
numărul de reprezentanţi aleşi din fiecare stat membru (noua Uniune 
Europeană va cuprinde 27 state membre, adică celor 15 state din prezent li se 
vor alătura noile state din Centrul şi Estul Europei) pentru Parlamentul 
european, Consiliul Europei, Comitetul economic şi social şi Comitetul 
regiunilor. Deciziile luate la Nisa, referitoare la poziţiile fiecărui stat membru în 
Uniunea Europeană, au la bază tabele ale Uniunii Europene. 

Astfel, pentru Parlamentul European, care reprezintă „popoarele statelor 
reunite în Comunitatea Europeană” şi care de la înfiinţarea sa din 1957 şi-a ex-
tins şi întărit progresiv puterile (mai ales în urma semnării Actului Unic European 
în anul 1986 şi a Tratatului asupra Uniunii Europene în 1992), numărul total de 
parlamentari va creşte la 732. În prezent, numărul de reprezentanţi ai celor 15 
state care formează Uniunea Europeană, deputaţi aleşi prin sufragiu universal 
direct, se ridică la 626 şi sunt repartizaţi astfel: Belgia – 25, Danemarca – 16, 
Germania – 99, Grecia – 25, Spania – 64, Franţa – 87, Irlanda – 15, Italia – 87, 
Luxemburg – 6, Ţările de Jos – 31, Austria – 21, Portugalia – 25, Finlanda – 
16, Suedia – 22, Regatul Unit – 87. În Parlamentul european al Uniunii Euro-
pene lărgite distribuţia voturilor pentru cele 15 state actuale membre ale Uniunii 
Europene va fi următoarea: Belgia – 22, Danemarca – 13, Germania – 99, Grecia 
– 22, Spania – 50, Franţa – 72, Irlanda – 12, Italia – 72, Luxemburg – 6, Ţările de 
Jos – 25, Austria – 17, Portugalia – 22, Finlanda – 13, Suedia – 18, Regatul Unit 
– 72. 

Având în vedere că numărul de deputaţi va fi procentual cu numărul de 
locuitori, România va avea în Parlamentul european 33 de reprezentanţi, de-
vansând multe state actuale membre ale Uniunii Europene (mai exact va ocu-
pa locul şapte). Spre deosebire de celălalte ţări central şi est-europene doar 
Polonia va fi înaintea României cu un număr total de 50 de parlamentari. 

În ceea ce priveşte Consiliul Uniunii Europene, unde statele membre le-
giferează, fixează obiectivele politicilor, coordonează politicile naţionale şi toto-
dată reglementează diferendele ce pot exista între ele şi alte instituţii sau 
numai între ele, numărul de membri se va ridica la 345. Din acest număr total 
de membri, România va avea 14 reprezentanţi, ocupând locul şapte din cele 
27 state ale Uniunii Europene lărgite. De precizat că dispoziţiile privind ponde-
rea voturilor în Consiliu, vor înlocui de la 1 ianuarie 2005 paragraful 2 al artico-
lului 105 din Tratatul Comunităţii europene şi articolul 118 al tratatului privind 
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Comunitatea europeană a energiei atomice. „Pentru deliberările Consiliului ca-
re cer o majoritate calificată, voturile membrilor sunt afectate de ponderea ur-
mătoare: Belgia – 12, Danemarca – 7, Germania – 29, Grecia – 12, Spania – 
27, Franţa – 29, Irlanda – 7, Italia – 29, Luxemburg – 4, Ţările de Jos – 13, Aus-
tria – 10, Portugalia – 12, Finlanda – 7, Regatul Unit – 29.”

1
 

De asemenea, când Uniunea European va cuprinde 27 de state mem-
bre, în Comitetul Economic şi Social (comitet consultativ compus în prezent din 
222 de reprezentanţi ai diferitelor categorii sociale şi economice ale Uniunii) 
care va totaliza 344 de membri, România va avea 15 membri, iar în Comitetul 
Regiunilor (aceasta este cea mai tânără instituţie a Uniunii Europene a cărei 
creare este reflectarea dorinţei Statelor membre în respectarea identităţilor lo-
cale şi regionale şi în acelaşi timp participarea regiunilor la punerea în practică 
a politicilor Uniunii Europene şi la dezvoltarea lor permanentă) din 344 de 
membri va avea tot 15 membri. 

Prin parafarea, la 26 februarie 2001, a Tratatului da la Nissa, de cei 15 
miniştri de externe ai statelor membre, se deschide calea pentru aderarea la 
Uniunea Europeană a 12 state candidate din Europa Centrală şi de Est. Docu-
mentul, care trebuie ratificat de parlamentele tuturor statelor membre ale Uniu-
nii Europene ca şi de Consiliul Europei, creează premisele accelerării 
reformelor în aceste state central şi est-europene candidate la aderare.  

„Deciziile luate la Nisa prin atribuirea unei dimensiuni temporare realizării 
extinderii ne obligă la adoptarea unei asemenea strategii de pregătire a negoci-
erilor care să prevină situaţia în care România nu ar fi capabilă să facă faţă 
complexităţii crescânde impuse chiar din interiorul Uniunii, după acceptarea 
ţărilor din grupul Luxemburg”

2
. 

Pentru a atenua sau chiar a face să dispară severele critici din raportul 
de evaluare pe anul 2000, este necesar ca în viitorul apropiat să se acţioneze 
cu spirit de răspundere, să se mobilizeze atât factorii politici şi executivi, comu-
nitatea ştiinţifică, cât şi societatea civilă în ansamblul său. 

„Integrarea nu reprezintă un dar, nici un dictat, ci un parteneriat pe care 
trebuie să îl concepem şi să îl desfăşurăm în condiţiile unor jocuri strategice cu 
sumă pozitivă. Aceasta înseamnă încercarea de a maximiza prin toate căile 
posibile efectele favorabile, beneficiile pentru România.” 

3
  

                                                        
1
 “Traité de Nice”, - Bruxelles, le 30 janvier 2001, (OR.fr., SN.1247/01). 

2
 Din discursul prof. Hildegard Puwak, Ministrul Integrării Europene, cu ocazia lansării 
ESEN-2, Academia Română, 30 ianuarie 2001. 

3
 Din discursul preşedintelui României Ion Iliescu, cu ocazia lansării ESEN-2, Academia 
Română, 30 ianuarie 2001.  
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Introducere*)  

Necesitatea confruntării unor concepţii, opinii şi puncte de vedere, prove-
nind de la personalităţi recunoscute inclusiv din sfera politicului, cercetare, în-
văţământ, într-un moment în care politica agricolă a României urmează un 
traseu deja asumat către pregătirea, acomodarea şi adoptarea regulilor Uniunii 
Europene s-a impus prin caracterul de urgenţă al clarificării acestei interogaţii. 

S-au degajat câteva idei care se impun a fi reliefate, şi anume:  

 România, prin angajamentul legat de pregătirea aderării la Uniunea Eu-
ropeană, consemnat în Documentul de Poziţie prezentat la Comisia Eu-
ropeană, şi-a asumat adoptarea politicii agricole comunitare. În aceste 
condiţii politica agricolă a României va fi politica agricolă comunitară; 

 în acest an şi în perioada de pregătire a aderării se impune modelarea şi 
articularea structurilor, legislaţiei şi instituţiilor din România cu cele ale 
Uniunii Europene; 

 ţintele obligatorii specifice României sunt: creşterea semnificativă a com-
petitivităţii producătorilor şi produselor, formarea pieţelor concurenţiale, 
adoptarea unor mecanisme de susţinere nedistorsionante şi nediscrim i-
natorii; 

 dependenţa faţă de măsuri indirecte de susţinere din afara agriculturii, 
cum ar fi: dezvoltarea infrastructurii rurale, stimularea ocupaţiilor neagri-
cole şi crearea de locuri de muncă în celelalte sectoare ale economiei. 
În intervenţii s-au făcut referiri la aspecte ale politicilor practicate după 

1990, la starea de criză a agriculturii româneşti, la nevoia şi capacitatea de 
susţinere a agriculturii, la opţiunea „fermă familială - asociere orizontală”, la 
semnificaţia organizării producţiei în agricultură.  

Intervenţiile au fost susţinute de:  

Alexandru Bogdan – prorector la Universitatea Bioterra, membru corespon-
dent al Academiei Române; 

Ioan Bold – prof., membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice; 

Ioan Davidovici – dr., director ajunct al Institutului de Economie Agrară al 
Academiei Române; 

Mihai Dumitru – dr., director Delegaţia Uniunii Europene; 

Violeta Florian – dr., şef sector „Economie şi sociologie rurală” al Institutului 

de Economie Agrară al Academiei Române, preşedinte al Aso-
ciaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil 
Madgearu”;  

                                                        
*)
 Rezumatul discuţiei mesei rotunde din 17 decembrie 2001, desfăşurate cu ocazia sesiunii 
anuale a Institutului de Economie Agrară la Casa Oamenilor de Ştiinţă, Bucureşti. 
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Dinu Gavrilescu – prof., director al Institutului de Economie Agrară al Acade-
miei Române, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice, fost ministru al agriculturii; 

Alexandru Lăpuşan – dr., chestor al Camerei Deputaţilor, fost ministru al agri-
culturii; 

Valeriu Tabără - prof. Universitatea Agricolă Timişoara, fost ministru al agricultu-
rii; 

Ioan Teşu – dr., fost ministru al agriculturii, membru de onoare al Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice; 

Letiţia Zahiu – prof. Academia de Studii Economice, membru corespondent al 
Academiei Agricole şi Silvice; 

Mirela Rusali – drd., cercetător principal III, Institutul de Economie Agrară al 
Academiei Române. 

 



 

 

Ce politică agricolă trebuie să promoveze România? 

Dinu GAVRILESCU 
Ioan DAVIDOVICI 
Cristina CIONGA 

Gheorghe HURDUZEU 
 
 

1. Evaluarea politicilor agricole: restricţii şi oportunităţi 

În condiţiile unui semnificativ excedent al resurselor de muncă şi a unei 
extinse şi cronicizate penurii de capital de exploatare, una din caracteristicile 
dominante ale agriculturii României în anii tranziţiei o reprezintă perpetuarea şi 
adâncirea ineficienţei tradiţionale în alocarea resurselor. Consecinţele pe care 
le-a generat această mult prea mult timp prelungită situaţie nedorită asupra 
creşterii agricole şi a competitivităţii producătorilor agricoli români - sau mai 
sintetic a performanţei - ca de altfel şi asupra sărăciei generalizate din zonele 
rurale, sunt îndeobşte bine cunoscute. 

Pentru corijarea acestei situaţii, politicile agricole promovate în anii tran-
ziţiei nu şi-au adus aportul cuvenit. O confirmă în forme vizibile extrem de su-
gestive realitatea zilelor noastre. 

Lipsite de suportul unei strategii bine conturate pe termen lung în dome-
niu, o strategie care să întrunească în coordonatele esenţiale consensul forţe-
lor politice ale ţării, politicile agricole promovate în anii tranziţiei au fost 
marcate, în cea mai mare parte a lor, de lipsa unei viziuni sistemice şi, adese-
ori, de realism pragmatic. Nu au lipsit incoerenţa şi inconsecvenţa în aplicarea 
politicilor. Într-un mediu macroeconomic prea puţin favorabil - specific majorită-
ţii anilor tranziţiei româneşti -, obstinaţia de a oferi răspunsuri adecvate unor 
probleme ale zilei - fără îndoială adeseori presante - a trecut, de prea multe ori, 
pe un plan secundar viitorul, abordarea şi soluţionarea treptată a problemelor 
fundamentale ale agriculturii româneşti. 

În acest context în susţinerea performanţei au eşuat atât politicile 
productiviste cu o pronunţată tentă verticală, cât şi orientările spre o politică 
mai liberală. 

În încercarea de a identifica unele din cauzele esenţiale ale eşecului şi 
pe această bază de a trage învăţămintele necesare pentru evitarea unor erori 
ale trecutului în anii următori, am considerat oportun să prezentăm în anexă o 
succintă evaluare retrospectivă a caracteristicilor definitorii ale politicilor agrico-
le punând în evidenţă blocajele şi/sau restricţiile remanente în calea perfor-
manţei. 

Performanţele producătorilor agricoli români sunt, în prezent, drastic lim i-
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tate de un complex de factori, între care în prim-plan se detaşează: 

1. inexistenţa la nivel sectorial a unui mediu economic predictibil şi în ca-
racteristicile esenţiale stabil pe termen mediu şi lung (inexistenţa unor 
reguli clare ale „jocului”); 

2. persistenţa unui mediu concurenţial subdezvoltat şi puternic dezechilibrat 
în defavoarea producătorilor agricoli; 

3. o structură agrară, în cea mai mare parte incapabilă să susţină compe-
titivitatea indispensabilă unei economii, în mod obiectiv, tot mai deschisă. 
Neîmplinirile reformei sistemice, ca de altfel şi cele ale reformei structu-
rale (în cele două componente esenţiale ale acesteia: formarea şi dez-
voltarea pieţelor concurenţiale şi reforma întreprinderii), menite să asi-
gure consolidarea sectorului privat, au determinat ca în agricultura 
României, unităţile agricole subcapitalizate să fie predominante şi ceea 
ce este semnificativ, în cea mai mare parte a lor, cu o extrem de scăzută 
capacitate de formare a capitalului, cu un comportament economic şi 
managerial atipic, în condiţiile unei economii concurenţiale şi ca urmare 
cu rezultate economico-financiare extrem de modeste (în frecvente ca-
zuri autentice contraperformanţe economice); 

4. existenţa unui semnificativ surplus al resurselor de muncă în sectorul 
agricol, în condiţiile în care se menţin puternice restricţii şi blocaje la ieşi-
rea din activităţile agricole; 

5. o pregătire profesională cu totul insuficientă în domeniul economico-fi-
nanciar (cunoştinţe economice generale, de management, marketing 
etc.) a marii majorităţi a managerilor unităţilor agricole. 
Integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană constituie o opţiune strate-

gică împărtăşită de întregul spectru al forţelor politice din România. Pentru 
producătorii agricoli români înfăptuirea acestui deziderat va însemna deschide-
rea unei vaste pieţe de produse agroalimentare, caracterizată printr-un mare 
potenţial de absorbţie, putere de cumpărare ridicată şi stabilitate a preţurilor. În 
acelaşi timp (ca „un revers al medaliei”) se impune să se aibă în vedere faptul 
că pe această piaţă unică concurenţa este extrem de dură sub raportul preţului 
şi calităţii ofertei, dar şi a politicilor de promovare a produselor. Producătorii 
agricoli români se vor confrunta cu exponenţii unei agriculturi performante din 
punct de vedere al dotării cu factori de producţie, al eficacităţii alocării resurse-
lor şi al funcţionării pieţelor specifice. 

Poziţiile diferiţilor producători pe piaţă - se ştie - sunt determinate de ni-
velul competitivităţii, asigurat la rândul său prin performanţele economice ale 
„actorilor implicaţi” şi a mediului economic în care acţionează aceştia. În pre-
zent, după cum s-a relevat deja, performanţele economice ale producătorilor 
agricoli din România sunt modeste; un ansamblu de factori şi condiţii restricti-
ve, care au fost reliefate, acţionează ca autentice blocaje, care la rândul lor îşi 
găsesc exprimarea în starea şi dinamica determinanţilor fundamentali ai com-



 

 

607 

petitivităţii. Sub raportul acestora din urmă, producătorii agricoli români sunt net 
dezavantajaţi faţă de concurenţii din ţările Uniunii Europene şi din statele vec i-
ne, state aflate într-o fază mai avansată de aderare la piaţa unică europeană. 
Mai concret, avem în vedere handicapul în ceea ce priveşte: starea factorilor 
de producţie fundamentali - pământ, muncă, capital (cu o posibilă/discutabilă 
excepţie - calitatea resurselor funciare); potenţialul economic şi comportamen-
tul (managerial, comercial, investiţional, economico-financiar) agenţilor econo-
mici; starea mediului concurenţial; condiţiile cererii (calitatea produselor 
solicitate preponderent, standarde de calitate); legăturile cu industriile din 
amonte (calitatea şi preţul inputurilor) şi aval. 

În aceste condiţii, pentru ca procesul de integrare în Uniunea Europeană 
să nu se transforme într-un blocaj al dezvoltării agriculturii prin pierderea bătă-
liei în lupta de concurenţă pe piaţa unică europeană (a cărei parte integrantă 
va fi şi piaţa internă din România), în opinia noastră, o prioritate de maximă 
stringenţă - în intervalul relativ scurt de timp care ne-a mai rămas la dispoziţie - 
o constituie focalizarea politicii economice, în speţă a politicii agricole, pe crea-
rea şi consolidarea determinanţilor fundamentali ai competitivităţii. 

În situaţia în care în viitorul imediat nu vor interveni ameliorări semnifica-
tive în ceea ce priveşte starea mediului concurenţial, potenţialul economic (de-
terminat, printre altele, de volumul şi calitatea capitalului de exploatare şi a 
celui financiar aflat la dispoziţie) şi comportamentul (managerial, comercial, 
economico-financiar, investiţional) agenţilor economici (ca să ne referim doar la 
trei din determinanţii fundamentali ai competitivităţii), există riscul ca România 
să devină cu preponderenţă o piaţă de desfacere pentru agricultorii din ţările 
Uniunii Europene, în detrimentul unei mase largi de producători autohtoni con-
damnaţi astfel la stagnare, regres economic sau la practicarea unei agriculturi 
autarhice de subzistenţă. 

În acest context, întrebarea firească pe care ne-o punem este: ce ar fi de 
făcut? 

2. Posibile opţiuni strategice 

Ca un prim răspuns general, coordonatele principale ale principiilor politi-
cilor agricole şi de dezvoltare rurală pe care le sugerăm sunt: 

 mutarea accentului de la politicile intervenţioniste de stimulare directă a 
ofertei (subvenţii pentru reluarea ciclurilor anuale de producţie, regle-
mentarea pieţelor prin politici de susţinere financiară masivă, substanţia-
le subvenţii pentru export etc.) la cele structurale (promovarea 
consecventă a reformei întreprinderii, formarea şi dezvoltarea pieţelor 
concurenţiale); 

 transferarea accentului de la politica exclusiv agricolă la o politică de 
dezvoltare rurală reală, în scopul facilitării ocupării în sectoarele neagri-
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cole din mediul rural şi pe această bază reducerea ocupării resurselor de 
muncă în agricultură. 
În viziunea prezentată, reperele fundamentale ale intervenţiei guverna-

mentale, în esenţă, ar fi orientate spre: 

 identificarea factorilor şi a acţiunilor care promovează cel mai bine, pe de 
o parte, formarea, dezvoltarea şi stabilizarea pieţelor concurenţiale/ve-
niturilor producătorilor agricoli, iar, pe de altă parte, procesul de ajustare 
structurală la nivelul exploataţiei/întreprinderii agricole; 

 susţinerea în plan legislativ, instituţional şi, după caz, prin intermediul 
unui sistem eficace de alocare a resurselor bugetare, crearea ansamblu-
lui de condiţii favorizante pentru punerea în practică a celor de mai sus. 
Şi astfel revenim la întrebarea: ce este de făcut? În răspunsul nostru 

vom încerca, pe cât posibil într-o viziune sistemică (în care sectorul agricol es-
te privit ca unul din subsistemele - este adevărat, cu o pondere ridicată - ale 
sistemului economiei naţionale), să sugerăm câteva direcţii de acţiune care ar 
putea constitui repere ale acţiunii guvernamentale. 

Punctul de plecare îl constituie un adevăr unanim recunoscut, şi anume 
faptul că sensul şi dinamica evoluţiei sectorului agricol sunt determinate şi la 
rândul lor influenţează starea mediului macroeconomic. Asigurarea echilibrelor 
macroeconomice fundamentale - şi în acest context stăvilirea procesului inflaţi-
onist; formarea/consolidarea disponibilităţilor de a munci, a economisi şi a in-
vesti; constituirea unui mediu economic predictibil (inclusiv pe baza unor 
reglementări clare şi stabile) etc. reprezintă premise indispensabile ale dema-
rării procesului de creştere agricolă asupra semnificaţiei cărora nu vom mai 
insista. 

La nivel sectorial, în opinia noastră, s-ar impune: 

2.1. Formarea şi dezvoltarea pieţelor concurenţiale 

În prezent, după cum s-a relevat deja, în sectorul agroalimentar mediul 
concurenţial este subdezvoltat şi puternic distorsionat în defavoarea producă-
torilor agricoli. Pentru o gamă largă de produse agroalimentare pieţele continuă 
să fie segmentate (oferta fiind destinată preponderent unor pieţe locale) şi lipsi-
te de o legătură corespunzătoare cu pieţele internaţionale. Semnalele „palide” 
pe care le emit actualele pieţe nu oferă reperele indispensabile pentru orienta-
rea structurii de producţie spre cererea reală prezentă şi viitoare. Această situ-
aţie exercită o puternică înrâurire nefavorabilă asupra procesului de creştere 
agricolă. În lipsa organizării ofertei, gospodăriile ţărăneşti nu dispun de forţa 
necesară pentru a se opune puterii angrosiştilor. 

În cazul inputurilor necesare desfăşurării activităţii de producţie, cele mai 
mari dificultăţi sunt generate producătorilor agricoli de slaba dezvoltare a pieţei 
serviciilor specifice (în speţă a lucrărilor mecanice) şi a pieţelor financiare, a 
creditului rural (servicii de retail banking). Pentru alte categorii de inputuri (cum 
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ar fi de exemplu produsele fitosanitare) costurile - cu evidente implicaţii asupra 
procesului de creştere agricolă - sunt puternic grevate de pulverizarea cererii 
(care atrage după sine, în mod inevitabil, costuri mai ridicate de tranzacţionare) 
şi de nivelul ridicat al adaosurilor comerciale. 

În aceste condiţii o contribuţie favorabilă la formarea şi dezvoltarea pieţe-
lor concurenţiale ar aduce: 

 organizarea ofertei prin dezvoltarea cooperaţiei rurale în sfera aprovizio-
nării, prelucrării, prelucrării şi desfacerii produselor agricole

1
. Apariţia şi 

dezvoltarea cooperaţiei rurale moderne în ţara noastră, în acord cu prin-
cipiile de funcţionare şi modalităţile de organizare practicate în ţările 
vest-europene sunt condiţionate atât de adoptarea Legii cooperaţiei rura-
le (Legea cooperativelor agricole), cât şi de acordarea de către puterea 
publică a unui sprijin financiar în etapa iniţială de înfiinţare a cooperative-
lor pentru crearea infrastructurii de producţie şi de comercializare

2
; 

 formarea şi consolidarea pieţelor la termen (forward) şi a pieţelor bursie-
re a contractelor la termen şi a altor titluri de credit; 

 facilitarea procesului de formare şi consolidare a unor asociaţii profesio-
nale funcţionale ale producătorilor agricoli pe produse/grupe de produse; 

 promovarea unui ansamblu de acţiuni/măsuri de demonopolizare a cere-
rii prin formarea unei „mase critice” de autentici angrosişti - reducerea 
barierelor de intrare a noilor operatori privaţi pe piaţă; fluidizarea tranzac-
ţiilor pe pieţele cerealelor şi implicit a fluxurilor monetare de la producăto-
rii agricoli la silozuri, producători şi, în final, comercianţi şi bursele de 
mărfuri prin crearea condiţiilor necesare implementării sistemului certif i-
catelor de depozit; dezvoltarea infrastructurii de comercializare; acţiuni 

                                                        
1
  Izolate una de alta, gospodăriile ţărăneşti individuale nu sunt în măsură să asigure realiza-
rea tuturor funcţiunilor întreprinderilor (ca, de exemplu, funcţiunea comercială sau cea de 
cercetare-dezvoltare) şi a atributelor managementului/marketingului (ca, de exemplu, func-
ţia de previziune) unei exploataţii moderne. Depăşirea acestor limite poate avea loc prin 
formarea şi dezvoltarea cooperativelor agricole şi a Uniunilor Cooperativelor Agricole. 
Cooperativa agricolă reprezintă o formă de organizare economică a gospodăriilor ţărăneşti 
individuale, realizată pe baza iniţiativei proprii a producătorilor agricoli; ea asigură atât re-
sursele necesare pentru funcţionarea cooperativei, cât şi gestiunea/conducerea întregii ac-
tivităţi. Constituite ca organizaţii de afaceri pe baza proprietăţii private, cooperativele oferă 
producătorilor agricoli individuali posibilitatea de a se integra cu succes în fluxurile şi cir-
cuitele pieţelor specifice prin concentrarea cererii de inputuri şi organizarea ofertei de bu-
nuri agroalimentare. Prin dezvoltarea acestei forme de asociere, producătorii agricoli 
dobândesc o poziţie mai favorabilă în raporturile concurenţiale cu furnizorii de input-uri şi 
cumpărătorii outputurilor agricole, oferindu-le posibilitatea nu numai să se menţină pe piaţă 
ci şi să îşi consolideze exploataţia ca premisă a evoluţiei spre ferma familială competitivă 
şi viabilă într-o economie tot mai deschisă. 

2
  Starea de pauperitate generalizată din zonele rurale precum şi practic inexistenţa infra-
structurii de producţie şi comercializare justifică acest sprijin în faza iniţială de formare a 
cooperativelor agricole. 
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de promovare a produselor româneşti pe pieţele internaţionale; consoli-
darea şi dezvoltarea burselor de mărfuri etc.; 

 acţiuni menite să asigure creşterea transparenţei pieţelor, în primul rând 
prin formarea unui sistem informaţional cu privire la pieţele specifice, cu-
prinzând date care ar urma să fie puse la dispoziţia producătorilor agr i-
coli în mod sistematic şi - după caz operativ - prin intermediul Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

 crearea unui sistem de control al pieţelor sub raportul standardelor de 
calitate şi controlul originii produselor. 
Acordând atenţia cuvenită procesului de formare şi de dezvoltare a pie-

ţelor concurenţiale ale produselor agroalimentare, o problemă discutabilă sub 
raportul oportunităţii (cu un puternic impact asupra procesului de creştere agr i-
colă în ţara noastră), o constituie măsurile de reglementare a pieţelor în scopul 
susţinerii şi stabilizării veniturilor producătorilor agricoli. 

În Uniunea Europeană - după cum se ştie - funcţionează un sistem clar 
şi cuprinzător de reglementare a pieţelor care, în esenţă, include (diferenţiat de 
la un produs/grupe de produse la altul): preţuri de intervenţie (preţuri minim ga-
rantate) cu achiziţionarea în mod garantat a cotelor de producţie alocate; fixa-
rea unui preţ-ţintă şi acordarea de compensaţii producătorilor agricoli; 
contingente de import scutite de taxe vamale; subvenţionarea exporturilor etc. 

O dată cu stimulentele create pentru creşterea ofertei, sistemul practicat 
în Uniunea Europeană a generat uriaşe cheltuieli bugetare (formarea şi gestio-
narea stocurilor, plăţi compensatorii, subvenţii pentru exporturi etc.). Măsurile 
complementare adoptate pentru frânarea procesului de expansiune a ofertei şi-
au atins doar parţial scopul. Actualmente, acest sistem de reglementare a pre-
ţurilor puternic contestat (îndeosebi în tratativele din cadrul OMC) se află în 
faţa unui inevitabil proces de reformă radicală în direcţia reducerii protecţio-
nismului şi a susţinerii din fonduri publice a producătorilor agricoli. 

Prelucrarea ca atare a sistemului de reglementare şi de gestionare a pie-
ţelor din Uniunea Europeană ar impune: 

 stabilirea şi aplicarea unui sistem de preţuri, taxe şi prime de export care, 
în esenţă, ar include: preţul minim garantat, preţul indicativ, preţul de in-
tervenţie, preţ minim de export, taxe de referinţă, prime de export însoţite 
de cote de producţie şi contingente de import; 

 constituirea unei agenţii de stat pentru intervenţii pe piaţă (achiziţie şi 
stocare de produse agroalimentare, vânzări din stocurile create pe piaţa 
internă şi pieţele externe); 

 asigurarea - preponderent din resurse bugetare - a fondurilor necesare 
pentru realizarea acţiunilor de intervenţie în scopul stabilizării pieţelor şi 
implicit a veniturilor producătorilor agricoli (mărimea acestor fonduri ar 
depinde de cotele de producţie garantate, de obiectivele urmărite la sta-
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bilirea preţului minim garantat şi de evoluţia preţurilor pe pieţele produse-
lor garantate la desfacere). 
Încercarea de implementare imediată şi ca atare a sistemului de regle-

mentare a pieţelor agricole din Uniunea Europeană în România o considerăm: 

 nesustenabilă, pe baze neinflaţioniste
1
, în raport cu posibilităţile bugetu-

lui actual şi din viitorul imediat; sumele care pot fi colectate în cadrul fon-
dului special „Dezvoltarea agriculturii româneşti” (constituit în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 46/2000 privind atribuţiile şi structura organizato-
rică a Agenţiei Domeniului Statului) sunt cu totul insuficiente şi - în opinia 
noastră - îşi pot găsi o mai raţională utilizare în susţinerea procesului in-
vestiţional; 

 inoportună - ar însemna adoptarea unei decizii cu „faţă” întoarsă în trecut 
(nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că un sistem odată creat, deza-
fectarea acestuia este dificilă, forţele inerţiale exercită o influenţă semni-
ficativă). 
În aceste condiţii considerăm că ar fi de preferat alegerea uneia din ur-

mătoarele variante: 

 finanţarea din resurse bugetare a procesului de depozitare a cerealelor 
pentru o perioadă de 6-8 luni; 

 susţinerea şi stabilizarea veniturilor producătorilor agricoli prin interme-
diul unui sistem de plăţi compensatorii (pentru producţia realizată pe di-
ferite pieţe) care ar fi acordate în funcţie de evoluţia conjuncturii 
economice şi resursele bugetare disponibile. 

2.2. Relansarea procesului investiţional 

În condiţiile actuale, unul din factorii limitativi ai capacităţii de 
performanţă a producătorilor agricoli şi implicit a procesului de creştere 
agricolă în România îl reprezintă volumul şi starea calitativă (gradul de uzură 
fizică şi morală) a stocului de capital fizic, rezultat atât al evoluţiei istorice a 
agriculturii noastre cât, mai ales, al restricţiilor şi blocajelor în calea procesului 
investiţional după anul 1989. Ca urmare, în cadrul exploataţiei/întreprinderilor 
agricole, nevoile investiţionale sunt stringente şi cuprind o gamă largă de 
obiective: dotarea cu tractoare şi maşini agricole; înzestrarea cu utilaje pentru 
mecanizarea lucrărilor în zootehnie; modernizarea/extinderea plantaţiilor 

                                                        
1
 Din studiul elaborat în Institutul de Economie Agrară, din structura Academiei Române - 
consacrat evaluării impactului generat de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, re-
zultă că adoptarea actualei politici de preţ - piaţă din cadrul PAC a UE, ar conduce la o 
sporire a veniturilor producătorilor agricoli (asigurată prin resurse bugetare şi suplimenta-
rea cheltuielilor de consum alimentar ale menajelor) cu cca 1,2 miliarde euro concomitent 
cu creşterea cheltuielilor consumatorilor de produse agroalimentare cu peste 850 milioane 
euro (Vezi: dr. Cecilia Alexandri, Cornelia Alboiu "Efectele adoptării PAC asupra bunăstă-
rii", studiu IEA, Bucureşti, 2001). 
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horticole; formarea infrastructurii de producţie şi de prelucrare a produselor 
agricole; achiziţionarea de animale de reproducţie; achiziţionarea de terenuri 
agricole etc. La cele menţionate, într-un cadru mai larg, în zonele rurale, în 
vederea creării condiţiilor necesare pentru eliberarea din activităţile agricole a 
resurselor de muncă excedentare, se adaugă obiective specifice de investiţii în 
măsură să ofere locuri de muncă şi implicit surse de venituri alternative. 

S-a ajuns astfel ca evoluţia unui spectru larg de unităţi agricole să aibă 
loc într-un autentic cerc vicios: lipsa de performanţă economică generează 
lipsa resurselor pentru formarea capitalului, iar aceasta din urmă perpetuează 
şi amplifică performanţele economice scăzute. Depăşirea situaţiei actuale este 
condiţionată de ieşirea din cercul vicios reliefat. Teoria economică sugerează 
ca posibile soluţii: 

 formarea condiţiilor necesare pentru creşterea gradului de economisire 
în cadrul ramurii; 

 formarea premiselor indispensabile pentru atragerea pe baze concuren-
ţiale a capitalului privat din afara sectorului agricol din ţară şi străinătate. 
În ceea ce priveşte prima direcţie de acţiune - creşterea economisirii în 

cadrul sectorului - în prezent promovarea acestei alternative depinde de unele 
elemnete. 

 Asigurarea stabilităţii macroeconomice (iar, în acest context, stăvilirea 
procesului inflaţionist se detaşează ca o prioritate de maximă urgenţă). 
Sub impactul procesului inflaţionist, creşterea preţurilor produselor agri-

cole este de regulă mai lentă decât cea a inputurilor necesare producătorilor 
agricoli. Acţionează în acest sens atât specificul cererii de produse agroalimen-
tare şi consecinţele distorsionante ale eventualelor politici de asigurare a hra-
nei „ieftine” pentru populaţie cât şi gradul de vulnerabilitate a producătorilor 
agricoli în concurenţă cu furnizorii de produse industriale. Efectul îl constituie 
transferul de valoare nou creată din agricultură către sectoarele din amonte şi 
către populaţie, transfer care îi lipseşte pe producătorii agricoli de resursele 
necesare reluării pe o scară lărgită a activităţii economice şi de formare a cap i-
talului. Realităţile perioadei de tranziţie a economiei româneşti confirmă pe de-
plin cele relevate. 

 Formarea şi dezvoltarea pieţelor concurenţiale ale bunurilor agroalimen-
tare şi a inputurilor necesare producătorilor agricoli.  

 Promovarea unei profunde reforme a întreprinderii: privatizarea şi re-
structurarea (sub toate aspectele şi în primul rând managerial) a fostelor 
IAS; clarificarea incertitudinilor şi a confuziilor care derivă din structura 
difuză a relaţiilor de proprietate în cadrul societăţilor/asociaţiilor agricole - 
în planul comportamentului economico-financiar şi a celui managerial; 
concentrarea capitalului funciar şi de exploatare în gospodării individuale 
competitive şi viabile într-o economie tot mai deschisă (proces care în 
mod inevitabil înseamnă reducerea drastică a numărului actual de gos-
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podării ţărăneşti). Acţiunile relevate sunt menite să sporească perfor-
manţa economico-financiară a exploataţiilor/întreprinderilor agricole şi pe 
această bază să ofere posibilitatea asigurării resurselor necesare nu 
numai pentru reluarea ciclului anual de producţie, ci şi pentru economisi-
re. 

 Potenţarea resurselor financiare ale exploataţiilor/întreprinderilor agricole 
prin resurse bugetare alocate sub formă de credite cu dobândă subven-
ţionată, pentru proiecte investiţionale destinate unor obiective bine def ini-
te, de natură să contribuie în mod direct la sporirea capacităţii de 
performanţă a unităţilor agricole. Mobilizarea acestor resurse de către 
unităţile agricole ar trebui să aibă loc pe baze concurenţiale (concurs de 
proiecte), într-o competiţie deschisă, nediscriminatorie faţă de anumite 
categorii de agenţi economici. 

 Dezvoltarea relaţiilor de leasing, inclusiv prin elaborarea unui cadru le-
gislativ stimulativ, ar contribui, pe de o parte, la potenţarea resurselor 
existente în cadrul unităţilor agricole, iar pe de altă parte, prin sporirea 
gradului de acces a producătorilor agricoli la capitalul necesar s-ar stimu-
la procesul de economisire. 

 Formarea unor pieţe financiare (în primul rând a creditului) funcţionale în 
zonele rurale, oferă posibilitatea colectării disponibilităţilor băneşti, fluidi-
zării circuitelor monetare, reducerii costurilor de tranzacţionare a capita-
lului; sporirii gradului de acces a producătorilor agricoli la sursele de 
capital etc., stimulând astfel propensiunea spre economisire. 
Atragerea de capital privat din afara sectorului agricol este dependentă 

de transformarea acestui sector într-o zonă atractivă pentru plasamente de ca-
pital. În această ordine de idei, alături de formarea şi dezvoltarea pieţelor con-
curenţiale, o contribuţie decisivă o prezintă constituirea unui mediu economic 
predictibil şi stabil, care la rândul lui este condiţionat (în contextul asigurării 
stabilităţii macroeconomice) de promovare a unor politici agricole transparente 
cu obiective, instrumente şi acţiuni bine definite şi stabilite pe termen me-
diu/lung. Schimbarea frecventă a orientărilor, accentelor şi a măsurilor de pol i-
tică agricolă a constituit una din restricţiile majore în calea plasamentelor 
private de capital în sectorul agricol. O influenţă favorabilă ar putea să exercite 
acordarea de garanţii guvernamentale (în limita unor plafoane care nu pericli-
tează stabilitatea macroeconomică) pentru proiecte de investiţii în zonele rurale 
care ar putea fi realizate cu parteneri străini, în principal privind dotarea cu uti-
laje şi formarea infrastructurii de producţie şi comercializare. 

În fine, dar nu şi în ultimul rând, relansarea procesului investiţional în 
agricultura românească este dependentă de adoptarea unei legi bine concepu-
te a creditului rural. La baza acestei legi, în opinia noastră, ar trebui să fie situ-
at un ansamblu de principii în măsură să asigure, pe de o parte, un suport 
pentru eradicarea cât mai rapidă a profundelor dezechilibre structurale din 



 

 

 

614 

agricultura românească (la nivelul exploataţiei/întreprinderii agricole şi a pieţe-
lor specifice), iar, pe de altă parte, premisele utilizării cu maximă eficienţă a 
resurselor bugetare. Mai concret, avem în vedere: 

 Edificarea unui mecanism de alocare a resurselor bugetare destinate 
susţinerii producătorilor agricoli prin credite subvenţionate care ar favori-
za propensiunea spre creditul pe termen mediu/lung destinat investiţiilor 
în detrimentul creditelor curente pentru producţie. În cazul în care opţiu-
nea se îndreaptă spre subvenţionarea în forma directă şi transparentă a 
ratei dobânzii, este evident că s-ar impune diferenţierea gradului de sub-
venţionare a acesteia: un grad de subvenţionare mai ridicat pentru credi-
tele de investiţii şi semnificativ mai scăzut pentru creditele curente de 
producţie. 
Opinăm că nivelurile (proporţiile) de subvenţionare a ratei dobânzii să fie 

stabilite anual în raport cu resursele bugetare disponibile şi cu evoluţia progno-
zată a procesului inflaţionist.  

Această discuţie porneşte de la evidenţa faptului că orice subvenţionare 
a creditului (şi în orice formă s-ar realiza) induce distorsiuni în organismul eco-
nomic. În acelaşi timp nu putem să nu avem în vedere necesitatea atenuării şi 
eradicării cât mai curând posibil a gravelor deficienţe structurale care penal i-
zează drastic competitivitatea producătorului agricol şi a produselor româneşti 
pe piaţa internă şi pe pieţele internaţionale. Peste această prioritate se supra-
pune bine cunoscuta stare de pauperitate a producătorului agricol român. În 
aceste condiţii până la soluţionarea problemelor majore ale procesului de ajus-
tare structurală a sectorului agricol, considerăm oportună subvenţionarea sem-
nificativă a ratei dobânzii pentru creditele destinate procesului investiţional (pe 
proiecte deschise cu obiective bine definite). Nutrim conv ingerea că beneficiile 
relansării procesului investiţional vor fi mai mari decât efectele negative gene-
rate de distorsiunile induse. 

 Accesul la creditele subvenţionate, destinate investiţiilor să fie asigurat 
pe baze concurenţiale, nediscriminatorii, tuturor categoriilor de producă-
tori agricoli în raport cu performanţa economică/profitabilitatea proiecte-
lor propuse pentru finanţare. 
Introducerea în prevederile legii a unor criterii de selectare prealabilă a 

câştigătorilor (şi implicit a perdanţilor) de tipul mărimii întreprinderii definite prin 
suprafaţa de teren utilizată sau efectivele de animale existente

1
 nu ar face alt-

                                                        
1
  O restricţionare de acest tip - expresie a preocupării simplist înţelese pentru eficacitatea 
utilizării banului public - face abstracţie de principiile elementare ale teoriei acţiunilor raţio-
nale, care ghidează comportamentul economic/deciziile oricărui întreprinzător privat într-o 
economie concurenţială. Urmărind maximizarea profitului nici un întreprinzător nu va in-
vesti dacă nu dispune de premisele necesare ca efortul solicitat să fie recompensat prin 
efectele economice scontate. Soliditatea şi profitabilitatea proiectului propus pentru finan-
ţare prin apelul la creditul subvenţionat poate şi trebuie să fie evaluate de banca finanţa-
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ceva decât să discrimineze anumite categorii de întreprinderi (chiar dacă s-ar 
dovedi profitabile) în favoarea altora îngreunând astfel mult procesul de ajusta-
re structurală a agriculturii româneşti. 

 În afara susţinerii financiare a obiectivelor de investiţii din cadrul exploa-
taţiilor/întreprinderilor agricole, s-ar impune extinderea prevederilor legii 
la ansamblul activităţilor din zonele rurale, care pot contribui la: 

 formarea şi dezvoltarea pieţelor concurenţiale ale bunurilor agroali-
mentare şi ale factorilor de producţie; 

 diversificarea ocupaţională în zonele rurale ca premisă esenţială a 
eliminării barierelor la „ieşire” din activităţile agricole (o reducere „ne-
dureroasă” a suprapopulaţiei agricole). 

S-ar asigura astfel depăşirea situaţiei actuale caracterizată prin segmen-
tarea pieţei creditului rural ca o consecinţă a discriminării activităţilor „neagrico-
le” fapt care ar crea condiţii mai favorabile pentru realizarea procesului de 
ajustare structurală a sectorului agricol. 

 Resursele bugetare, destinate favorizării creditului agricol, să fie utilizate 
exclusiv pentru subvenţionarea dobânzii şi nu pentru asigurarea de lichi-
dităţi din care băncile comerciale să acorde creditele subvenţionate. 

2.3. Formarea unei structuri agrare performante  

Structura agrară constituită în anii perioadei de tranziţie - dominată de 
gospodării ţărăneşti paupere, în mare parte de subzistenţă, alături de foste 
IAS, societăţi/asociaţii agricole şi exploataţii agricole organizate pe principiile 
firmei private - s-a dovedit ineficientă sub raportul alocării/utilizării resurselor şi 
ca atare, incapabilă să susţină un real proces de creştere agricolă.  

Opţiunea spre o politică agricolă cu o pronunţată tentă sectorială în fa-
voarea anumitor categorii de întreprinderi - alternativa pentru care se pare că 
au înclinat preferinţele actualei politici agricole - devine discutabilă din momen-
tul deciziei care trebuie adoptată în legătură cu criteriul sau setul de criterii 
pentru selectarea câştigătorilor (şi implicit a perdanţilor) în procesul de alocare 
a resurselor bugetare. Actuala politică agricolă s-a orientat - fără echivoc şi în 
forma explicită - spre dimensiunea întreprinderii evaluată prin prisma unui crite-
riu unic: suprafaţa de teren aflată în exploatare sau efectivele de animale exis-
tente. 

Prin prevederile Ordonanţei de urgenţă (nr. 108/27 iunie 2001) privind 
exploataţiile agricole sunt considerate exploataţii comerciale unităţile agricole 

                                                                                                                                             
toare, care alături de producătorul agricol îşi asumă riscul inerent oricărei afaceri. Rolul po-
liticilor agricole este de a defini clar/fără echivoc obiectivele prioritare urmărite prin aloca-
rea resurselor bugetare pentru stimularea procesului investiţional, ordonarea priorităţilor şi 
stabilirea regulilor "jocului" de alegere a câştigătorilor pe baza criteriilor economice de pro-
fitabilitate. 
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care dispun de minimum: 110 ha teren arabil în zona de câmpie (respectiv 50 
ha zona de deal), sau au 15 vaci cu lapte; sau 100 de porci; sau 5000 de 
păsări pentru carne etc. Conform estimărilor, actualmente acest segment al 
unităţilor agricole cuprinde un număr de cca 10.000 de exploataţii agricole (sub 
0,5%) din numărul total al exploataţiilor de peste un hectar şi utilizează cca 37-
38% din suprafaţa agricolă a României. Acestor unităţi agricole - prin 
prevederile proiectului Legii creditului agricol iniţiat de MAAP - urmează să le 
fie destinate în exclusivitate creditele subvenţionate (o bonificaţie de 35% din 
masa/valoarea creditului, care este extrem de generoasă în cazul creditelor pe 
termen scurt). Dar şi până la adoptarea proiectului Legii creditului agricol, în 
prezent, în virtutea prevederilor Ordinului MAAP nr. 97/2001, beneficiază de o 
alocaţie bugetară în proporţie de 55% din preţul utilajelor agricole, pe care le 
achiziţionează numai unităţile agricole care se încadrează în categoria de 
exploataţii considerate comerciale în sensul definit prin proiectul Legii 
exploataţiei. 

Fără îndoială, concentrarea resurselor bugetare limitate pe direcţii priori-
tare de acţiune este necesară. Considerăm însă că orientarea actualei politici 
agricole spre „exploataţiile comerciale” este eronată întrucât: 

 se pierde din vedere faptul că în cadrul uneia şi aceleiaşi categorii de 
exploataţii (în speţă „mare”, „mică”) există la timpul prezent unităţi profi-
tabile şi neprofitabile sau pe termen mediu potenţial profitabile sau po-
tenţial ineficiente. Criteriul dimensiunii evaluate prin prisma suprafeţei 
sau a efectivului de animale nu constituie singurul determinant al profita-
bilităţii şi al viabilităţii diferitelor categorii de exploataţii; potenţialul de 
formare a capitalului constituind un criteriu mult mai relevant; 

 dimensiunea exploataţiei agricole este apreciată în funcţie de suprafaţa 
de teren sau efectivele de animale, un criteriu insuficient de relevant. 
Mult mai oportună ar fi evaluarea mărimii exploataţiei în funcţie de poten-
ţialul economic sau de nivelul integrării acesteia în fluxurile şi circuitele 
pieţelor. De altfel, aceste criterii sunt utilizate în ţările cu o agricultură 
dezvoltată. În Uniunea Europeană dimensiunea exploataţiei este apreci-
ată în raport cu mărimea venitului (marja brută a exploataţiei), iar în SUA 
în funcţie de cifra de afaceri (dimensiunea vânzărilor). 
Prin criteriul de preselecţie pentru care a optat MAAP între perdanţii cur-

sei pentru însemnate subsidii bugetare (de altfel, excluşi din start) se vor afla 
toate exploataţiile agricole care prin înzestrarea cu resurse funciare depăşesc 
nu numai nivelul mediu al fermelor familiale din Uniunea Europeană (18,4 
ha/exploataţie), ci şi pe cel al fermierului mediu din Marea Britanie (69,3 
ha/exploataţie) - după cum se ştie - ţara cu cea mai mare suprafaţă care revine 
pe o fermă familială între statele Uniunii Europene. Pentru oricare cititor cu-
noscător al situaţiei agriculturii din ţările Uniunii Europene, o asemenea inter-
pretare este evident departe de realitatea existentă (am putea chiar considera 
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că vizează absurdul). 

Pe lângă absolutizarea rolului economiei de scală, a cărui însemnătate 
referitor la sectorul agricol este considerată, în literatura de specialitate, discu-
tabilă

1
, interesul manifestat pentru exploataţiile/întreprinderile mari pare a fi jus-

tificat şi de convingerea că depăşirea actualelor dificultăţi din agricultura 
României este condiţionată de dezvoltarea fenomenului asociativ în producţia 
primară. În opinia noastră este o poziţie discutabilă cel puţin din două conside-
rente şi anume: 

Realităţile ultimului deceniu (exprimate prin cifre privind sensul şi dinam i-
ca evoluţiei procesului asociativ în producţia primară, ca dealtfel şi puţinele in-
formaţii disponibile privind performanţele economice aferente) analizate în 
corelaţie cu experienţa ţărilor europene şi a SUA ne creează puţine motive de 
optimism în legătură cu posibilitatea unui aport determinant al procesului de 
asociere în producţia primară ca soluţie pentru inversarea cursului descendent 
din agricultura românească. De altfel, se impune reamintit faptul că în ţările 
Uniunii Europene fenomenul asociativ în producţia primară este foarte puţin 
dezvoltat şi prezintă un rol marginal precumpănitoare fiind fermele familiale; 

 Zona potenţială de „recrutare” a noi membrii pentru asociaţiile agricole 
existente sau constituirea unora noi este mai puţin extinsă decât pare la 
prima vedere; proprietarii de terenuri care nu locuiesc în zonele rurale 
(după unele evaluări 33-40% din proprietatea funciară) sau se află în im-
posibilitatea fizică de a valorifica în mod direct dreptul de proprietate fun-
ciară prin susţinerea unei exploataţii de sine stătătoare, în cea mai mare 
parte a lor fie că sunt deja membrii formali ai unor societăţi/asociaţii agri-
cole, fie că într-o formă sau alta şi-au arendat terenul unor exploataţii 
agricole organizate pe principiul firmei private; proprietarii de terenuri 
agricole care şi-au asumat riscul de a forma o gospodărie ţărănească (fie 
ea şi de subzistenţă) au ca principală sursă de venit (este adevărat cu 
mult sub nivelul unui trai decent, dovada o reprezintă sărăcia extinsă în 
zonele rurale), alături de pământ, munca proprie. 
În aceste condiţii, preferinţa explicit manifestată de actuala politică agri-

colă nu o vedem decât în favoarea: actualelor societăţi/asociaţii agricole (a că-
ror performanţă economică în frecvente cazuri s-a dovedit îndoielnică) şi a 
celor noi puţin numeroase - în opinia noastră - care se vor înfiinţa, a exploataţii-
lor agricole probabil de mari dimensiuni care vor rezulta din privatizarea foste-
lor IAS şi a exploataţiilor agricole organizate pe principiile firmei private. 

Se pare că procesul de formare a fermei familiale - forma de organizare 

                                                        
1
 Vezi: Jean-Marc Boussard, "Economie de l'agriculture", editura "Economica" (collection-
économie agricole & agro-alimentaire/Paris, cap. VI, p. 87-106, lucrare în care autorul de-
monstrează că fenomenul definit prin economia de scală joacă un rol marginal/periferic în 
sectorul agricol. 



 

 

 

618 

predominantă în ţările Uniunii Europene - nu intră în preocupările actualilor de-
cidenţi ai politicii agricole.  

Din cele prezentate nu am dori să se înţeleagă faptul că am considera 
inoportună existenţa unor exploataţii mari şi de foarte mari dimensiuni în agri-
cultura României. Exploataţiile agricole mari dispun de suficiente resurse pen-
tru a se consolida pe baza forţelor şi a mecanismelor pieţei. Cea mai eficace 
modalitate de a le sprijini prin acţiunea guvernamentală în sfera politicilor agri-
cole o reprezintă procesul de formare şi dezvoltare a pieţelor agricole concu-
renţiale conectate la fluxurile şi circuitele pieţelor internaţionale, consolidarea 
industriilor din amonte şi aval şi, nu în ultimul rând, creşterea gradului de „sofis-
ticare” a cererii (standarde de calitate aliniate la cerinţele pieţelor internaţiona-
le). 

Având în vedere cele relevate, considerăm oportun că, pentru formarea 
unei structuri agricole performante, jaloanele de bază ale politicii agricole ar 
trebui să fie îndreptate spre: 

 finalizarea cât mai urgentă a privatizării fostelor IAS, ca premisă a re-
structurării acestei categorii de unităţi economice spre exploataţiile agri-
cole performante; 

 aplicarea fără tergiversări a prevederilor Legii nr. 1/2000 cu amenda-
mentele adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (nr. 102/27 
iunie 2001) privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2001 pentru re-
constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi asupra 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea 
Legii nr.18/ 1991, republicată; 

 orientarea eforturilor în politica agricolă spre formarea şi dezvoltarea pie-
ţelor concurenţiale a factorilor de producţie şi a bunurilor agroalimentare 
(direcţiile posibile de acţiune au fost relevate în paragrafele anterioare); 

 promovarea unei politici nediscriminatorii de relansare a procesului in-
vestiţional, o politică care să ofere tuturor producătorilor agricoli şanse 
egale în accesul pe baze strict concurenţiale la resursele bugetare dis-
ponibile. Subliniem şi cu acest prilej necesitatea adoptării unei Legi a 
creditului agricol orientată spre stimularea propensiunii pentru credite pe 
termen mediu şi lung şi pe această bază facilitarea procesului investiţio-
nal în exploataţiile agricole şi toate activităţile din zonele rurale în măsură 
să contribuie la formarea şi dezvoltarea pieţelor concurenţiale şi crearea 
de noi locuri de muncă în ocupaţii alternative faţă de cele agricole; 

 conceperea şi implementarea unei politici de dezvoltare integrată a co-
munităţilor rurale ca premisă a ridicării uneia din restricţiile semnificative 
în calea ieşirii resurselor de muncă excedentare din activităţile agricole, 
premisă a concentrării capitalului funciar şi de exploatare în unităţi agri-
cole competitive şi viabile (aspecte asupra cărora vom reveni). 
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2.4. Facilitarea procesului de creştere a productivităţii marginale a 
resurselor de muncă din zonele rurale 

Cercetări empirice au pus în evidenţă faptul că, pentru un set de produse 
reprezentative, productivitatea marginală a muncii în agricultură nu diferă sem-
nificativ de zero

1
. Această concluzie constituie temeiul pe care se poate afirma 

faptul că relansarea procesului de creştere agricolă este posibilă şi se impune 
(în condiţiile unui raport echitabil între preţul muncii şi cel al capitalului) să aibă 
loc în condiţiile unei diminuări accentuate a populaţiei active imobilizate în agr i-
cultură ca premisă a sporirii productivităţii marginale a resurselor de muncă şi 
implicit de creştere a eficacităţii procesului agricol.  

Printr-o pondere de cca 40% a populaţiei active ocupate în agricultură, 
România deţine, în prezent, o poziţie unică comparativ cu Uniunea Europeană 
(o zonă economică în care, pe ansamblul ei, ponderea populaţiei ocupate în 
agricultură este de 4,7% din totalul populaţiei active) şi ţările Central şi Est Eu-
ropene, candidate la aderarea la Uniunea Europeană. 

În România - la o populaţie activă în agricultură de 3419 mii de persoane 
(anul 1998) şi o suprafaţă agricolă de 14731 mii ha - pe un lucrător agricol 
revin 4,3 ha teren agricol în timp ce pe ansamblul Uniunii Europene (în 
condiţiile unui grad mult mai accentuat de intensificare a producţiei agricole, 
atestat convingător de valoarea producţiei finale/ha), nivelul acestui indicator se 
situează la 18,2 ha/lucrător agricol - un decalaj relativ de 1 : 4,2, iar în SUA la 
65,7 ha/lucrător.  

Una din caracteristicile definitorii ale populaţiei rurale o reprezintă un v i-
zibil proces de îmbătrânire pe fondul unei tendinţe generale de scădere în timp 
a numărului de locuitori din aceste zone (o uşoară sporire a numărului de locui-
tori din zonele rurale a avut loc în perioada 1998-1999).  

Conform unor evaluări prezentate în literatura de specialitate, majoritatea 
covârşitoare a populaţiei rurale lucrează în agricultură. Populaţia ocupată în 
agricultură în esenţă este formată din lucrători pe cont propriu - 48,1% - şi din 
lucrători familiali neremuneraţi - 44,9%. Comparativ cu populaţia ocupată din 
zonele urbane, nivelul de instruire a lucrătorilor din mediul rural este sensibil 
mai redus. 

Posibilitatea de absorbţie a populaţiei ocupate în agricultură de către alte 
sfere şi domenii de activitate din zonele rurale sunt condiţionate, printre altele, 
de facilităţile pe care le creează pentru dezvoltarea ocupaţiilor alternative sta-
rea infrastructurii fizice (sociale şi de producţie) şi posibilităţile de instrui-
re/formare profesională a resurselor de muncă din aceste zone. Ca urmare, 

                                                        
1
 Vezi: Constantin Chircă, Emil Daniel Teşliuc (coordonatori): "De la sărăcie la dezvoltare 
rurală"; Banca Mondială şi Comisia Naţională pentru Statistică; Bucureşti, 1999, p. 44-45 
şi Cornelia Alboiu “O abordare econometrică a potenţialului şi limitelor creşterii agricole în 
perioada 1980-1998”; studiu IEA, Bucureşti, 2001. 
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considerăm a nu fi surprinzător faptul că în zonele rurale în afara agriculturii 
alte alternative de ocupare a resurselor de muncă şi pe această bază surse de 
venituri sunt firave. Pe parcursul întregii perioade de tranziţie în mediul rural 
rolul întreprinzătorilor neagricoli în crearea locurilor de muncă şi de asigurare a 
veniturilor alternative pentru populaţia ocupată în agricultură a fost extrem de 
modest (într-o evaluare optimistă), menţinându-se într-o poziţie marginală. 

Pe plan social, perpetuarea suprapopulaţiei agricole, conjugată cu slaba 
dezvoltare a activităţilor/ocupaţiilor alternative, şi-a găsit exprimarea în starea 
de sărăcie, larg extinsă, în zonele rurale.  

Depăşirea situaţiei actuale – aşa cum, de altfel, s-a mai relevat pe par-
cursul lucrării - nu este nici simplă şi nici nu poate avea loc printr-un „asalt” sau 
o politică de „campanie”. Imprimarea unui nou curs al stărilor din mediul rural 
(şi implicit din agricultură) este condiţionată de un ansamblu de împrejurări fa-
vorabile şi factori favorizanţi între care se degajează: asigurarea şi şi consoli-
darea stabilităţii macroeconomice; relansarea durabilă a procesului de creştere 
economică şi, nu în ultimul rând, acordarea locului cuvenit strategiei de dezvol-
tare rurală (avem în vedere o strategie de dezvoltare complexă, integrată, a 
zonelor rurale, concepută şi promovată într-o netă opoziţie cu o viziune simplis-
tă agrocentristă) în cadrul strategiei de creştere economică a României. Este 
îndeobşte recunoscut faptul că unul dintre aspectele cele mai crude ale tranzi-
ţiei este adâncirea decalajelor de venituri între indivizi şi, într-un sens mai larg, 
între zonele urbane şi cele rurale. Dezvoltarea rurală este un concept extrem 
de cuprinzător şi oarecum controversat, implicând, la un nivel de bază, facilita-
rea accesului la hrană, creşterea veniturilor gospodăriilor rurale şi reducerea 
sărăciei, pe fondul administrării resurselor naturale din perspectiva unei dezvol-
tări durabile. 

În legătură cu cele de mai sus, am dori să subliniem faptul că, în opinia 
noastră, acţiunile guvernamentale conjugate cu cele ale diferiţilor donatori in-
ternaţionali au reale şanse de reuşita, într-un mediu în care: 

 ratele de schimb, regimul comercial şi cel fiscal nu sunt distorsionate în 
defavoarea agriculturii sau, într-un cadru extins, a spaţiului rural; 

 prin cheltuielile publice nu se acordă un tratament preferenţial zonelor 
urbane sau anumitor activităţi, în speţa agriculturii; 

 sectorul public se manifestă ca un complement al celui privat; 

 pieţele inputurilor, ale produselor agricole şi ale factorilor de producţie 
sunt concurenţiale; 

 tuturor tipurilor de exploataţii (unităţi) agricole li se oferă şanse egale de 
a intra în competiţia pentru mobilizarea resurselor. 
Din nevoia de a găsi factori comuni multitudinii de faţete pe care dezvol-

tarea rurală le înglobează, sugerăm, pentru considerente pur practice şi fără 
pretenţia de a fi exhaustivă, următoarea taxonomie a determinanţilor creşterii 
economice a spaţiului rural (cu implicaţii directe, evidente, în facilitarea proce-
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sului de ieşire din activităţile agricole a resurselor de muncă excedentare): 

 dezvoltarea capitalului uman; 

 dezvoltarea sectorului privat; 

 infrastructura. 
Dezvoltarea capitalului uman are ca punct de plecare dezvoltarea comu-

nităţii locale (inclusiv în ceea ce înseamnă asumarea responsabilităţii) şi con-
stituie un pas obligatoriu în descentralizarea democratică: chiar dacă este 
datoria statului să pună la dispoziţia comunităţii rurale o serie de servicii/bunuri 
publice de importanţa critică, autoritatea locală trebuie să-şi asume rolul major 
în livrarea efectivă a acestora şi în formularea măsurilor de politică economică 
de interes local. 

Statul se poate implica în acest proces prin finanţarea, de exemplu, a 
unor programe de instruire a funcţionarilor publici (în discipline relevante 
precum managementul de proiect), pentru sporirea eficienţei şi eficacităţii 
acestora. 

Investiţiile în educaţia formala şi informală (inclusiv prin stimulente care 
să atragă personalul didactic în mediul rural şi asistenţă tehnică pusă la dispo-
ziţia producătorilor agricoli şi a altor categorii de locuitori sub forma serviciilor 
de extensie şi consultanţă) pot contribui hotărâtor la crearea unui profil compe-
titiv al resurselor de muncă din zonele rurale (o condiţie esenţială a diversifică-
rii ocupaţionale în acest spaţiu economic) şi pe această bază la depăşirea 
pragului de sărăcie a unei părţi a populaţiei rurale. Câştigurile sociale ale su-
melor publice investite în activităţi neagricole depăşesc, s-a dovedit empiric, 

veniturile marginale ale aceloraşi sume alocate agriculturii
1
. 

Dezvoltarea sectorului privat (implicit mărirea numărului de locuri de mun-
că) este al doilea determinant major în formarea premiselor diversificării ocupa-
ţionale şi implicit în reducerea pungilor de sărăcie la sate. Concret, statul poate 
sprijini formarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin forme variate de subvenţii 
transparente, acordate pe criteriile concursului de proiecte (criterii între care 
numărul de locuri de muncă create să aibă ponderea decisivă) întreprinză-
torilor privaţi care intenţionează să-şi lanseze sau să-şi dezvolte afaceri în me-
diul rural.  

În acelaşi context, benefică s-ar dovedi şi sprijinirea înfiinţării şi funcţio-
nării la nivel local a organizaţiilor nonguvernamentale nonprofit care să furnize-
ze servicii specifice de dezvoltare a iniţiativelor întreprinzătorilor privaţi (inclusiv 
promovarea şi distribuţia oportunităţilor de afaceri, lobby/propagandă pe lângă 
autorităţi, asistenţă tehnică). O formă specifică de asistenţă tehnică, s-a arătat 
deja, o constituie serviciile de extensie şi consultanţă agricolă, care în România 
sunt finanţate de la buget şi puse la dispoziţia producătorilor agricoli prin reţea-

                                                        
1
 López A., Valdés A., Rural Poverty in Latin America: Analytics, New Empirical Evidence, 
and Policy. A World Bank Document, June 1997. 
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ua agenţiei specifice care funcţionează în structura MAAP. Tot prin programe 
de asistenţă tehnică se pot îmbunătăţi semnificativ calitatea şi distribuţia infor-
maţiei despre piaţă, poate fi promovat exportul produselor agricole, când aces-
ta este oportun, pot fi favorizate premisele constituirii şi funcţionării instituţiilor 
specifice economiei de piaţă sau se poate face instruirea pe care o presupune 
reconversia forţei de muncă din agricultură înspre ramuri neagricole. 

Programe guvernamentale coerente şi bine definite pot avea drept scop 
sprijinirea (inclusiv prin alocarea de resurse financiare) înfiinţării cooperativelor 
de servicii în avalul sau amontele ramurii agricole, contribuind, prin economiile 
de scară, la coagularea ofertei şi creşterea puterii economice a gospodăriilor 
ţărăneşti (avem în vedere distribuirea de inputuri şi, respectiv, colectarea, de-
pozitarea, transportul, procesarea produselor agricole). 

Astfel de acţiuni nu-şi pot atinge scopul în absenţa resurselor de credit 
rural şi fără ca statul să sprijine formarea unor reţele de bănci cu răspândire 
locală (aproape de clienţi) şi a instituţiilor/instrumentelor de creditare adecvate. 
Pe lângă cele reliefate, întreprinderile rurale neagricole se confruntă în conti-
nuare cu dificultăţi mari în atragerea de împrumuturi atâta timp cât încă nu ope-
rează în fapt sistemul garanţiilor reale mobiliare. Pe de altă parte, experienţa a 
dovedit peste tot în lume că tentativele guvernelor de a pune la dispoziţia 
producatorilor agricoli credite subvenţionate pentru nevoile curente ale produc-
ţiei, în esenţă, în defavoarea creditului axat pe facilitarea transformărilor struc-
turale, au introdus distorsiuni majore pe piaţa creditului şi au generat probleme 
în cascadă prin aceea că nu au fost niciodată altceva decât paleative menite 
să amelioreze pe moment o stare de criză, nefiind în măsură să elimine pro-
blemele de fond care au provocat intrarea în criză. Rolul autorităţii centrale es-
te în mod firesc legat de promovarea cadrului legal şi instituţional pe care îl 
presupune funcţionarea eficientă a pieţelor financiare rurale: aplicarea clauze-
lor contractuale, sistemul garanţiilor bancare, dezvoltarea de metode noi de 
furnizare a creditului clienţilor individuali, simultan cu reguli mai stricte de su-
praveghere a băncilor comerciale şi de prudenţialitate şi cu măsuri de liberali-
zare a circuitelor financiare (inclusiv prin: formarea şi dezvoltarea pieţelor la 
termen a produselor agricole; reducerea nivelului rezervelor minime obligatorii 
ale băncilor etc.).  

Un ingredient complementar este dezvoltarea pieţei pământului, care 
succede logic reformei din structura proprietăţii; în mod concret, aceasta se 
poate face printr-un pachet de măsuri coerente care să ducă la finalizarea de-
mersului de eliberare a titlurilor de proprietate, să simplifice procedurile de în-
registrare cadastrală (cu efecte directe în reducerea costurilor tranzacţiilor), să 
permită aranjamente flexibile de arendare şi concesionare a terenurilor, să sta-
bilească proceduri şi reguli clare şi nediscriminatorii de impozitare a terenurilor 
agricole. Importanta critică a acestui tip de măsuri este legată de posibilitatea 
micului întreprinzător de a accede la surse bancare de împrumut folosind pă-
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mântul ori contractul de arendare - concesionare drept garanţie/ipotecă.  

Infrastructura inadecvată sau inexistentă constituie un obstacol major 
pentru şansele de evoluţie a spaţiului rural. Dezvoltarea infrastructurii tehnice 
nu doar conduce la reducerea directă a diferenţelor dintre condiţiile de trai din-
tre sat şi oraş, dar, mai ales, stimulează investiţiile sectorului privat, generând 
ocuparea forţei de muncă în activităţi neagricole. Abordarea acestui tip de ne-
cesităţi (sisteme de distribuţie şi tratare a apei, lucrări de canalizare, colectarea 
resturilor menajere, construirea şi reabilitarea de drumuri comunale, lucrări de 
telecomunicaţii şi distribuire a energiei etc.) presupune însă obiective de an-
vergură, care să reunească eventual efortul bugetar central cu cel al comunită-
ţii locale şi să antreneze, dacă este posibil, şi alţi donatori al căror rol manifest 
este să contribuie la dezvoltarea economică (de tipul instituţiilor financiare in-
ternaţionale, Comisiei Europene, FIDA etc.).  

Similar, combaterea degradării mediului este o prioritate în contextul 
dezvoltării rurale. S-a constatat empiric corelaţia dintre sărăcia rurală şi degra-
darea calităţii solului prin eroziune, pe fondul exploatării abuzive a acestuia din 
urmă, în condiţiile unei legislaţii laxe ori fluide a proprietăţii asupra terenurilor 
(rezultând într-o structură difuză a proprietăţii) şi a administrării resurselor natu-
rale, la care se adaugă, în cazul României în tranziţie, o piaţă funciară în mare 
măsură inoperantă. 



 

 

Anexă 

Elemente reprezentative ale politicilor agricole din perioada de tranziţie a 
agriculturii României 

 

 

Sfera politici-

lor 

Caracteristici definitorii, evoluţii/consecinţe Blocaje şi/sau re-

stricţii remanente 

în calea performanţei 

anii '90 perioada actuală 

1. Politica 

sistemică 

 reforma 

proprie-

tăţii 

 Reforma funciară - constituirea şi re-

constituirea drepturilor de proprietate 

(Legea nr.18/91 şi Legea nr.1/2000): 

 un proces nefinalizat, prelungit timp 

îndelungat; 

 o excesivă fărâmiţare a proprietăţii 

funciare; noii proprietari lipsiţi de su-

portul tehnic şi economic necesar 

consolidării proprietăţii. 

 Finalizarea rapidă a 

reformei funciare nu 

este nominalizată 

în forma explicită ca 

o prioritate a politicii 

agricole. 

 Perpetuarea unei 

situaţii neclare a 

drepturilor de pro-

prietate. 

 Menţinerea stării de 

fărâmiţare accentu-

ată a proprietăţii 

funciare. 

  Privatizarea întreprinderilor de stat 

declanşate cu o mare întârziere: 

 un proces marcat de inconsecvenţă; 

 apariţia şi consolidarea unei structuri 

difuze a raporturilor de proprietate. 

 Intenţie declarată 

de accelerare a pri-

vatizării fostelor 

IAS; rezultate mo-

deste până în pre-

zent. 

 Structura difuză a 

raporturilor de pro-

prietate în sectorul 

fostelor întreprinderi 

de stat neprivatiza-

te, cu toate efectele 

maligne pe care le 

generează. 

2. Politica 

structurală: 

2.1. Reforma 

întreprinderii 

şi consolida-

rea sectorului 

privat 

 Reorganizarea fostelor întreprinderi de 

stat ca societăţi comerciale: 

 descentralizarea autorităţii decizio-

nale şi, în lipsa privatizării, diluarea 

responsabilităţii manageriale; 

 consolidarea unei structuri difuze a 

raporturilor de proprietate; 

 accentuarea pronunţată, în timp, a 

ineficienţei în alocarea resurselor. 

 Dezmembrarea rapidă a fostelor CAP: 

 proces haotic; 

 formarea unui număr mare de gos-

podării ţărăneşti ca o înzestrare cu 

resurse şi implicit un potenţial de 

producţie extrem de scăzut, o slabă 

legătură cu pieţele specifice; în cea 

mai mare parte lipsite de posibilităţi 

de formare a capitalului. 

 Formarea de asociaţii în producţia 

primară (Legea nr. 36/1991; Legea nr. 

 O politică structura-

lă orientată exclusiv 

spre unităţi agricole 

de mari dimensiuni. 

 Dezvoltarea proce-

sului de asociere în 

producţia primară - 

obiectiv explicit al 

politicii agricole. 

 Orientarea spre 

performanţă şi im-

plicit spre competi-

tivitate a asociaţiilor 

de producţie nu 

constituie un obiec-

tiv declarat al politi-

cii agricole. 

 Formarea şi conso-

lidarea fermelor fa-

miliale, ca o struc-

 Menţinerea unei 

structuri agrare, în 

cea mai mare parte, 

incapabilă să sus-

ţină competitivitatea 

indispensabilă unei 

economii, în mod 

obiectiv, tot mai 

deschisă. 
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Sfera politici-

lor 

Caracteristici definitorii, evoluţii/consecinţe Blocaje şi/sau re-

stricţii remanente 

în calea performanţei 

anii '90 perioada actuală 

31/ 1991): 

 în cadrul societăţilor agricole cu per-

sonalitate juridică formate în baza 

Legii nr. 36/91, în condiţiile unei 

structuri difuze a raporturilor de pro-

prietate, s-a conturat în timp ca fe-

nomen de masă un comportament 

economic/managerial atipic unei 

economii concurenţiale; orientarea 

spre performanţă a societăţilor agri-

cole nu a constituit un obiectiv al poli-

ticii agricole. 

 Apariţia unor exploataţii/întreprinderi 

agricole organizate pe principiile firmei 

private. 

 Reorganizarea fostelor regii autonome: 

 nu s-au înregistrat progresele scon-

tate pe calea eficacităţii economice. 

 Asanarea mediului economic de agenţii 

economici neviabili: 

 un proces declanşat cu o mare în-

târziere fără a fi însă însoţit în sufi-

cientă măsură de latura constructivă 

(redistribuirea cu eficacitate a acti-

velor eliberate, stimularea procesu-

lui de creare a noi întreprinderi etc.) 

 Consolidarea sectorului privat a devenit 

târziu un obiectiv explicit al politicii agri-

cole; un proces marcat de jumătăţi de 

măsură şi de inconsecvenţă. 

tură compatibilă cu 

cea existentă în 

UE, nu constituie o 

preocupare actuală; 

semnificative re-

stricţii şi blocaje în 

calea formării fer-

melor familiale 

 

 

 

2.2. Formarea 

şi dezvoltarea 

pieţelor con-

curenţiale 

 În primii ani nu a constituit un obiectiv al 

politicii agricole; ulterior un obiectiv 

asumat, dar nerealizat: 

 un mediu concurenţial subdezvoltat 

şi puternic dezechilibrat în defavoa-

rea producătorilor agricoli; 

 semnificative restricţii şi blocaje în 

procesul creşterii agricole. 

 Organizarea ofertei 

un obiectiv progra-

matic, până în pre-

zent neconcretizat 

Perpetuarea unui me-

diu concurenţial net 

defavorabil producă-

torilor agricoli: 

 oferta continuă 

să nu beneficieze 

de o organizare 

adecvată; 

 cererea continuă 

să fie 

cvasimonopoli-

zată; 

 pieţele la termen 

ale produselor 
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Sfera politici-

lor 

Caracteristici definitorii, evoluţii/consecinţe Blocaje şi/sau re-

stricţii remanente 

în calea performanţei 

anii '90 perioada actuală 

agricole inexis-

tente; ca dealtfel 

şi pieţele se-

cundare ale titlu-

rilor de valoare 

aferente; 

 pieţele financiare 

în mediu rural 

continuă să fie 

practic inexis-

tente; 

 o slabă legătură 

cu pieţele inter-

naţionale. 

 Semnalele transmi-

se de actualele pie-

ţe continuă să fie 

„palide” sau greu de 

recepţionat de pro-

ducătorii agricoli. 

3. Politica de 

preţ-piaţă 

 Liberalizarea treptată şi tardivă a preţu-

rilor produselor agricole. 

 În decursul întregii perioade nu a exis-

tat o politică de preţ-piaţă coerentă şi 

consecventă. 

 O încercare de pre-

luare ca atare a po-

liticii de preţ-piaţă 

din cadrul PAC a 

UE în caracteris-

ticile definitorii ale 

acesteia - din anii 

'90 ai secolului XX, 

în beneficiul unită-

ţilor agricole mari. 

 O tendinţă de re-

glementare excesi-

vă. 

 Inexistenţa unui 

mediu economic 

predictibil, favorabil 

în egală măsură tu-

turor categoriilor de 

unităţi agricole care 

se înscriu în fluxuri-

le şi circuitele pieţe-

lor. 

4. Politica de 

susţinere 

financiară a 

producătorilor 

agricoli 

 În primii ani favorizarea întreprinderilor 

de stat în detrimentul gospodăriilor ţă-

răneşti. 

 Canalizarea cu prioritate a resurselor 

bugetare în favoarea nevoilor curente 

şi, implicit, în defavoarea procesului in-

vestiţional. 

 Inexistenţa unui sistem sustenabil coe-

rent şi stabil; evidente implicaţii negati-

ve la nivel microeconomic, îndeosebi 

asupra proceselor decizionale care vi-

 În curs de cristaliza-

re un sistem orien-

tat exclusiv spre 

marile unităţi agri-

cole. 

 Perpetuarea proce-

sului de facilitare a 

nevoilor curente în 

defavoarea proce-

sului investiţional. 

 Semnificative restric-

ţii/ blocaje în calea 

procesului inves-

tiţional şi implicit în 

ajustarea structurală 

a sectorului agricol: 

 blocarea proce-

sului de formare 

şi dezvoltare a 

fermelor familiale 

 Eficacitate discuta-
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Sfera politici-

lor 

Caracteristici definitorii, evoluţii/consecinţe Blocaje şi/sau re-

stricţii remanente 

în calea performanţei 

anii '90 perioada actuală 

zează orientarea în viitor a exploataţi-

ei/întreprinderilor agricole. 

 Segmentarea pieţei creditului din me-

diul rural. 

bilă în alocarea re-

surselor bugetare 

5. Politica 

comercială 

 La mijlocul anilor '90 un protecţionism 

excesiv; relaxat ulterior. 

 O politică incoerentă şi inconsecventă 

de promovare a exporturilor. 

 O tendinţă de susţi-

nere financiară a 

exportului anumitor 

produse în limita 

acordurilor inter-

naţionale. 

 Nu sunt excluse 

tentativele de ac-

centuare a 

protecţionis-mului. 

 

 Insuficiente acţiunile 

de promovare a ex-

porturilor, în special 

pe linia activităţilor 

de marketing inter-

naţional - inclusiv în 

ceea ce priveşte cu-

noaşterea de către 

producătorii agricoli 

a tendinţelor de 

evoluţie probabilă a 

pieţelor interna-

ţionale. 

6. Politica de 

dezvoltare 

rurală 

 Predominant un caracter 

monosectorial; tendinţe de diversificare 

apar în ultimii ani ai secolului XX: 

 nu a fost în măsură să susţină pro-

cesul de ieşire din activităţile agrico-

le a resurselor de muncă 

excedentare. 

Incertitudine.  Slaba dezvoltare a 

activităţilor şi implicit 

a surselor de veni-

turi alternative, o re-

stricţie majoră în 

calea ieşirii din acti-

vităţile agricole a re-

surselor de muncă 

excedentare. 

 



 

 

Intervenţii 

 

Dinu Gavrilescu  

Există discuţii depre politici agricole în România şi foarte multă lume le 
cantonează în ideea: Uniunea Europeană, ce politică face Uniunea Europeană, 
ce politică a făcut Uniunea... Există astăzi multe puncte de vedere. Mulţi sunt 
europenişti, dar mulţi sunt eurosceptici. UE este o putere economică şi agroali-
mentară destul de şubredă în comparaţie cu Statele Unite şi celelalte forţe agri-
cole ale lumii. UE trece acum prin mari transformări. Ne propunem în conti-
nuare să urmărim un efect sinergic în perspectivă, adică să vedem în ce 
direcţie o să evolueze politica UE în următorii 3-5 ani şi cum ar fi bine ca politi-
ca noastră să evolueze spre întâlnirea cu politica UE pentru a avea cel mai 
mare beneficiu pentru România. Ideea este de a prezenta câteva elemente de 
politici agricole de susţinere.  

Vă prezint bugetul MAA în termeni reali de milioane de dolari care tot 
scade. Bugetul pentru anul 2002 reprezintă o treime din bugetele anilor 
1995-1996 şi jumătate din bugetele anilor 1997-1998. Bugetul deci nu va creş-
te. Indiferent de mersul politic alocaţia prin buget, finanţarea prin buget, este 
aceasta.  

În continuare vă prezint structura acestor subvenţii, din care se degajă 
două tipuri de politici: politici de subvenţii la produs extrem de manifeste până 
în 1996 care revin în anul 2002 şi subvenţiile la inputuri care, începând cu anii 
1997 până în prezent, au reprezentat o altă manieră de subvenţionare. 

Ideea următoare este că masa subvenţiei care se dă în agricultura Ro-
mâniei este asemănătoare cu subvenţiile care se acordă şi în celelalte ţări fost 
socialiste. Dacă ne referim procentual la cât din bogăţia naţională se redistribu-
ie, ajungem la concluzia că în România, la bogăţia sau la sărăcia ei, din avuţia 
naţională se distribuie cel mai mult agriculturii. Concluzia este următoarea: ca 
masă de subvenţie România este undeva la mijloc comparativ cu celelalte ţări, 
ca efort de susţinere a agriculturii România se situează deasupra celorlalte ţări. 

În partea a doua a materialului pe care vi l-am pus la dispoziţie vă prezint 
politica sistemică, reforma proprietăţii cu paliere ei – reforma funciară, privati-
zarea şi întârzierea ei, reforma cu limitele ei, reforma structurală, reorganiza-
rea, dezmembrarea, exploataţiile, reorganizarea regiilor, asanarea mediului de 
agenţi economici de piaţă. 

Piaţa românească, chiar dacă ne supără ideea, este o piaţă nefuncţiona-
lă, adică în România există o economie de piaţă, dar aceasta nu funcţionează.  

Politica de susţinere financiară a producătorilor agricoli prin diferitele ei 
forme n-a avut un fir pe care să-l urmeze şi care să fie agreat de toate structu-
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rile de decizie care s-au perindat în timp. În momentul actual nu mai există 
credit agricol, nu se mai dă nimic, cu alte cuvinte. Sperăm ca legea creditului 
agricol să devină operaţională. Legea nr. 165, aşa cum era ea susţinută, s-a 
eliminat, cupoanele nu se mai dau, milionul nu se mai acordă (s-a acordat doar 
câteva luni); în rândul agenţilor economici există nedumeriri legate de politica 
agricolă.  

În fine, politica comercială cu tipul de protecţionism s-a făcut prin mijloa-
ce şi canale care nu întotdeauna au dus la susţinerea într-un fel sau altul a 
producătorilor agricoli.  

În cadrul politicii de dezvoltare rurală, UE prin Programul SAPARD va 
participa cu peste 150 milioane euro/an, la care trebuie să adăugăm încă 30% 
co-finanţare naţională, bani care nu se alocă însă pentru agricultură decât în 
mică măsură. 

 

Mihai Dumitru – Delegaţia Uniunii Europene 

Referitor la politica agricolă de care are nevoie România, aş dori să îmi 
exprim câteva păreri personale care nu au legătură cu instituţia în care lucrez. 
În 6 ani de zile, potrivit termenului pe care România şi l-a propus, politica agri-
colă naţională va dispărea şi va fi înlocuită în totalitate de politica agricolă co-
mună.  

Trebuie să stabilim foarte clar dacă vorbim numai de politica agricolă de 
care are nevoie România sau de politica sa de dezvoltare rurală. În legătură cu 
politica agricolă a României trebuie să pornim de la nişte restricţii evidente: 
prima restricţie este integrarea în Uniunea Europeană. Politica agricolă a Ro-
mâniei trebuie să conveargă spre politica comună. Ştim (în linii mari) încotro se 
îndreaptă politica agricolă comună. Toate ţările candidate împărtăşesc şi susţin 
punctul de vedere al Uniunii Europene. Punctul de vedere al UE este că noua 
rundă de negocieri va ataca din nou cele trei mari probleme legate de politici şi 
anume: susţinerea internă, accesul pe piaţă şi subvenţiile la export. Despre 
aceste trei elemente s-a discutat şi la Runda Uruguay, iar negocierile au durat 
4-6 ani. UE propune la noua rundă de negocieri redirecţionarea politicii agricole 
către politica agricolă de dezvoltare rurală şi mai ales către securitatea alimen-
tară. În ceea ce priveşte accesul pe piaţă, UE propune o tratare diferenţiată a 
ţărilor în curs de dezvoltare faţă de ceilalţi parteneri comerciali, datorită faptului 
că UE este cel mai mare importator de produse agroalimentare şi are dreptul 
să spună ce doreşte de la partenerii săi comerciali. Punctul forte asupra căruia 
s-a căzut cu greu de acord este conceptul de multidisciplinaritate a agriculturii. 
UE consideră că agricultura nu mai reprezintă o miză mare, dar în schimb exis-
tă alte elemente, cum ar fi faptul că fermierul nu oferă numai produse, ci şi alte 
servicii cum ar fi cele de protecţia mediului. De aceea UE consideră că fermie-
rul trebuie răsplătit de către societate. 
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În ceea ce priveşte subvenţiile la export tendinţa este de a renunţa la 
aceste subvenţii. Uniunea Europeană propune alte măsuri de sprijin la export 
şi anume creditele la export, precum şi alte măsuri. Deci acestea ar fi restricţiile 
în contextul cărora trebuie gândită politica agricolă românească. Modalitatea 
de subvenţionare a agriculturii româneşti nu este compatibilă cu politica agrico-
lă comună pentru că la noi există intervenţii la intrarea în lanţul agricol, pe când 
cele mai multe subvenţii ale politicii agricole comune se cantonează către ieşi-
rea lanţului agroalimentar. La noi au existat subvenţii la inputuri, pe când la ei 
subvenţiile sunt pe produs, la vânzare, iar mai nou la asigurarea veniturilor 
fermierilor. În cadrul acestui fenomen general al globalizării aceasta este ten-
dinţa şi România trebuie să aibă aceeaşi tendinţă. România aplică aceste mă-
suri care sunt mai puţin distorsionate decât celelalte, dar care sunt specifice 
unei economii sărace, unei economii agricole care nu are forţa necesară şi vin 
să suplinească lipsa creditului agricol; sunt nişte subvenţii care vin în fiecare 
an, perpetuează lipsa capitalului circulant şi au drept scop reluarea procesului 
de producţie. 

În anul 2004, 10 state care au fost nominalizate vor aplica politica agrico-
lă comună, numai România şi Bulgaria vor mai avea încă 2-3 ani în care vor 
mai putea să aplice alte forme de subvenţii şi de politici agricole decât cele din 
Uniunea Europeană. 

 

Ioan Teşu 

Nu este oare normal ca într-o ţară cum este a noastră, în tranziţie, să 
susţinem producţia? Dacă noi susţinem partea finală şi nu susţinem producţia 
n-o să ajungem nicăieri! În condiţiile actuale baza noastră de producţie trebuie 
susţinută, pentru că tocmai asta ne lipseşte – producţia. Dacă ar exista creditul 
rural sau alte măsuri atunci desigur că subvenţionarea inputurilor nu ar mai fi 
necesară. Creditul agricol ar trebui să fie disponibil pe întreg lanţul. În condiţiile 
în care dobânda este de 45% societatea românească acceptă cu greu să ia 
credite. Băncile, fiind în marea majoritate private, nu se ambalează să dea cre-
dite şi nici ţăranul la rândul lui nu se implică într-un asemenea proces. Din 
punctul meu de vedere, politica ţării noastre, care amână intrarea noastră în 
UE, este într-un fel justă. Ungurii, cehii, polonezii subvenţionează, iar noi nu 
putem subvenţiona. S-a găsit o nouă soluţie, cea a primelor, care mi se pare 
destul de curajoasă.  

Dacă ar fi să intrăm în UE în anul 2004, după părerea mea economia 
românească ar fi complet distrusă. 

 

Letiţia Zahiu  

M-am străduit să înţeleg mecanismele politicii agricole comunitare.  

Statele Unite au făcut o presiune extraordinară asupra Uniunii Europene 
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până când în sfârşit au fost acceptate câteva lucruri: reducerea subvenţiilor la 
export şi treptat reducerea subvenţiilor interne, pentru că orice intervenţie cu 
subvenţii distorsionează piaţa. Cu toate acestea Statele Unite şi UE au atins 
performanţele de astăzi datorită unor puternice intervenţii care le-au protejat 
agricultura. Statele membre UE care au atins un anumit nivel de competitivitate 
acceptă toate condiţiile impuse; pentru România acest lucru însemnă de fapt 
depăşirea unor etape. Nimeni nu ne opreşte ca în limitele acordurilor semnate 
să nu subvenţionăm agricultura, ba dimpotrivă. În documentul de poziţie se sti-
pulează în mod clar că vom înfiinţa Agenţia de Intervenţii şi Plăţi care este un 
organism similar celor din ţările UE sau similar cu Comodity Credit Corporation 
din Statele Unite (care există din 1993). Într-un anumit fel Statele Unite ocolesc 
prevederile Acordului GATT şi subvenţionează în continuare agricultura. 

Ce trebuie noi să facem? Trebuie să aplicăm acum mecanismele de sus-
ţinere a agriculturii din UE? Nu avem posibilitatea să le aplicăm la nivelul lor de 
susţinere. Noi nu putem să nu dăm credite ieftine agriculturii! Fermierii francezi 
în anii ‟60 au ieşit în stradă şi au cerut finanţarea agriculturii şi au reuşit.  

După părerea mea Legea exploataţiei agricole omite o sumedenie de lu-
cruri, această lege trebuie să mai sufere modificări. Noi am specificat în aceas-
tă lege ce dimensiuni putem să susţinem, dar aceste dimensiuni nu le putem 
forma nici în 30 de ani de-acum înainte. În sistemul de clasificare a exploataţii-
lor agricole în UE nu suprafaţa este cea care decide încadrarea în anumite li-
mite, ci există mai mulţi indicatori, cum ar fi de exemplu marja brută. 

Părerea mea este că pe baza legii exploataţiei nu vom putea finanţa ex-
ploataţia. Creditele care vor fi împărţite la nivel de judeţe unde vor ajunge oare 
şi pe ce criterii? La care dintre exploataţii vor ajunge? Însemnă că noi distru-
gem micii producători.  

Legea creditului agricol trebuia şi ea legată de celelalte credite. 

 

Ioan Davidovici 

Am o întrebare deosebit de interesantă legată de subvenţii. Subvenţio-
nez producţia pentru o piaţă nefuncţională sau îndrept subvenţiile spre investiţii 
să modernizez structurile de producţie ca să fac ajustarea structurală şi prin 
aceasta îmi asigur performanţa viitoare? O altă întrebare ar fi dacă investiţia 
trebuie acordată pe baza unui criteriu cum ar fi suprafaţa sau pe baza unei 
competiţii deschise în care intră în joc performanţa fiecăruia? 

 

Letiţia Zahiu 

Pentru prima întrebare, răspunsul ar fi din punctul meu de vedere că eu 
susţin investiţiile nu cum a făcut ASAL-ul şi o serie de alte fonduri care nu le-au 
permis investiţiile.Noi nu putem spori oferta decât prin investiţii pe bază de pro-
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iecte cofinanţate. În felul acesta şi un fermier cu 2 ha pe care cultivă ciuperci 
sau are o seră poate fi la fel de performant ca unul care are 100 ha. Problema 
se pune că trebuie să avem o susţinere la export în anumite situaţii sau să se 
acorde chiar şi prime.  

 

Valeriu Tabără 

Dintre toate ţările care se apropie de integrarea în UE, România şi Polo-
nia au dreptul de a-şi promova sectorul agricol în forţă.  

Performanţa în agricultură nu o putem obţine de pe 9,3 mil. ha arabil. Să 
nu ne cramponăm să menţinem un teren fără performanţe prea mari. Toate 
legile pe care le facem îmbracă un mare grad de artificialitate. Vreau să vă 
spun un lucru : n-am crezut şi n-o să cred niciodată că în România nu există 
bani. Bani există, dar sunt prost gospodăriţi. Este incredibil că nu avem un sis-
tem de creditare al agriculturii la ora actuală. Este incredibil să nu vedem că 
toate elementele de structură agrară nu se construiesc prin lege, ci prin facili-
tăţi. Dacă nu facem legi care au finalitate, chiar dacă ne plac sau nu ne plac, 
dar se suprapun peste legislaţia Uniunii Europene, nu ajungem nicăieri. Aceas-
ta este părerea mea, a unuia care a lucrat în diferite structuri europene. Mi-a 
plăcut sistemul german foarte mult pentru că din condiţii grele au făcut perfor-
manţă. Îmi place sistemul francez pentru că impune o politică agricolă naţiona-
lă la nivelul UE.  

După părerea mea culoarea politică a celor de la guvernare nu contează, 
obiectivul cheie al acestei ţări – politica economică în totalitatea ei trebuie să 
fie acelaşi.  

O întrebare care mi-a fost pusă în cadrul unei reuniunii la Banca Mondia-
lă a fost : de ce de 10 ani, cu toate susţinerile programelor, în România nivelul 
de trai scade, costurile cresc, performanţa nu există. Răspunsul meu a fost că 
în toată această perioadă am favorizat un singur sector economic: cel comer-
cial. 

 

Dinu Gavrilescu 

Aş vrea să lansez o altă idee şi anume: ce capacitate are o politică agri-
colă de a influenţa dezvoltarea agriculturii; este ea în sine o soluţie absolută 
sau este o părticică în ansamblul de mecanisme care pot contribui la dezvolta-
rea agricolă? Eu cred că numai o economie care se dezvoltă şi care evident va 
ocupa 90% din produsul intern brut, numai acea economie creează locuri de 
muncă, care poate să degajeze forţă de muncă din agricultură. Trebuie să le-
găm agricultura şi de celelalte sectoare secundare cum ar fi industria şi servi-
ciile. Trebuie discutat despre un tot unitar. 

Alexandru Lăpuşan 
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Eu cred că marile confruntări care ne aşteaptă sunt: CEFTA, Uniunea 
Europeană, Organizaţia Mondială a Comerţului. Dacă nu ne convine relaţia cu 
CEFTA, avem posibilitatea să ne eschivăm. Putem intra direct în UE, dacă nu 
ne convine mai putem să cerem şi să aplicăm tot felul de mecanisme. Însă va-
lul cel mare al globalizării nu ne va ierta, ceea ce înseamnă un comerţ mondial 
liber fără nici un fel de piedici.  

Care ar trebui să fie obiectivele agriculturii româneşti : 

 structuri compatibile cu cele ale UE, cu cele mondiale pentru globalizare; 
 structuri performante, viabile. 

În momentul actual, agricultura României se află într-o situaţie mult mai 
precară decât se afla în 1990.  

E foarte dificil să aplici legea în România. Nu cred că nu s-a luat nici un 
cupon pe nedrept în România sau un milion pe nedrept. Nu putem fi un exem-
plu în aplicarea legilor, dacă noi nu vrem să impunem aplicarea legilor. 

În România terenul agricol este în proprietate privată. Practic este o pro-
blemă rezolvată. Forţa de muncă din România nu este pregătită să preia teh-
nologia de vârf europeană sau occidentală. Nu avem nici o şcoală de 
specialitate. Mai avem vreo şcoală de fermieri sau de mecanizatori? 

Vreau să fac o mică paranteză. În România pământul este fărâmiţat. Da-
că un ţăran are trei ha şi trei copii, peste puţin timp în loc de exploataţie de 3 
ha vor apărea 3 exploataţii a câte un hectar. Va apărea legea impozitului pe 
terenul agricol care se va aplica probabil de la 10 ha în sus. Vom avea probabil 
o mulţime de exploataţii de 9,99 ha pentru că nimeni nu vrea să fie impozitat. 
În momentul acesta suntem în prim proces de fărâmiţare a proprietăţii care nu 
poate să ducă la creşterea exploataţiei agricole. În 1939 exista o suprafaţă mi-
nimă comercială de 2 ha (nu se putea vinde sau cumpăra şi nu putea să rămâ-
nă o suprafaţă mai mică de 2 ha). Dacă am introduce acum această condiţie, 
acest lucru ar duce, cu siguranţă, la comasarea terenurilor. 

Ce politică agricolă trebuie să facem? Dau un citat: „nici un mecanism fi-
nanciar nu poate substitui creşterea economică”. Ideea este că noi trebuie să 
sprijinim producţia, fie că este vorba de prime sau de altceva, susţinerea agri-
culturii şi sustenabilitatea agriculturii de către stat trebuie să existe într-o pro-
porţie mai mică sau mai mare. Cred că putem să abordăm susţinerea 
agriculturii pe trei paliere importante: palierul SAPARD-ului, care va avea roade 
în 5-10 ani, al doilea palier este cel investiţional şi în final Banca Mondială şi 
alte programe. 

În momentul acesta faptul că am eliminat agricultura de la creditare, du-
pă părerea mea este o mare greşeală.  

 

Ioan Bold  

În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru invitaţie şi pentru sesiunile 
pe care le organizează institutul dumneavoastră. 
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Dezbateri se fac de 12 ani, iar rezultatele se văd foarte bine.  

În 170 de ani România a trecut prin şapte reforme agrare. Nici una nu a 
fost dictată de condiţiile specifice din România, ci de forţele din afară. Ultima 
reformă nu numai că a fost prost făcută, dar a fost şi cea mai proastă din cele 
şapte reforme. 

Referitor la legea exploataţiei agricole, vă dau exemplu concret din terito-
riu: avem o suprafaţă la 35 de km distanţă de calea ferată, alta la 10 km şi alte-
le la distanţe şi mai mari. Toate se unesc în urma unui proces verbal şi rezultă 
o suprafaţă de 111 ha şi aceasta ar trebui să beneficieze de subvenţiile pe ca-
re le dă statul. Dar cei care deţin aceste suprafeţe intrate în asociaţie nu le ex-
ploatează integral, ci doar 1 ha, 1,5 ha, 2 ha etc., deci media nu este 2,4 ha pe 
o exploataţie, ci mult mai mică de 1,3 ha. Probabil că această structură de pro-
prietate va rămâne dominantă şi atunci orice strategie, orice politică agrară tre-
buie să aibă în vedere toate categoriile de producători agricoli care, deşi nu 
sunt nereprezentativi economic, sunt destul de importanţi. 

Societăţile agricole cu statut juridic în strategia actualului guvern s-au re-
dus considerabil. Multe dintre ele s-au transformat în asociaţii familiale şi multe 
s-au desfiinţat.  

Întreprinderile agricole de stat au fost lichidate şi procesul încă continuă. 
Ele ar fi putut să rămână un monopol al statului şi ca model de agricultură in-
tensivă care putea fi realizat. Deci tot politica statului a adus lucrurile aici. 

Încă din vremea Guvernului Stolojan, care de altfel a avut o reputaţie bu-
nă, dar a procedat cel mai greşit dintre toate guvernele, a fost stabilit preţul 
obligatoriu la produsele agricole, preţul liber la produsele industriale. Astfel a 
început dezastrul IAS-urilor. 

Dacă nu se rezolvă două lucruri de fond, nu se va realiza agricultură per-
formantă, indiferent de conjunctura internaţională. Primul este preţul minim ga-
rantat la produsele agricole. De exemplu, ca agricultor mă costă 3300 lei/kg 
grâul şi produsul de vinde cu 2000 lei. Nu este normal. Aici statul trebuie să-i 
ajute pe producători indiferent de categoria lor, mare, mijlocie sau mică. 

A doua chestiune – creditul. Dacă statul, în aplicarea legii exploataţiilor 
agricole, stabilea credite avantajoase pentru toate formele asociative, fără să 
stabilească limite, vă asigur că se înscriau cu toţii. De exemplu, cum e în Uniu-
nea Europeană, la francezi – credite de la 5-15% pe termen de 20 ani, atunci 
sigur că ei se înscriu în forme asociative pentru că profitul este asigurat. La fel 
ar sta lucrurile şi la noi. 

Altă problemă ar fi: cum a fost posibil ca singurul departament din MAA 
care se ocupa de noile structuri agricole să fie lichidat? ANCA ţine de consiliile 
judeţene, e normal aşa ceva ? Părerea mea este că, la nivel de MAA şi în ca-
drul structurilor aflate în subordinea acestuia, nu există specialişti care să sesi-
zeze adevăratele probleme ale agriculturii în teritoriu. 
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Statul trebuie să instituie un control nu numai în ceea ce priveşte preţul 
minim al produselor agricole, dar şi preţul de valorificare. De exemplu, în Fran-
ţa în magazine la un produs există afişate preţul cu care este achiziţionat şi 
preţul cu care se vinde un produs. Un lucru fantastic! Uitaţi-vă la noi: 1 kg de 
grâu costă 2000 lei şi făina 12500 lei 1 kg, 1700 lei 1 kg de porumb şi 13000 lei 
1 kg de mălai. Atunci întrebarea este: agricultorul de ce mai cultivă? Ar trebui 
să fie numai comercianţi. Vă mulţumesc. 

 

Violeta Florian 

V-aş propune spre analiză următoarea problemă: ce s-ar întâmpla dacă 
am începe să elaborăm şi să implementăm o politică rurală care să nu fie de-
pendentă de politica economică naţională, o politică rurală pe zone, pe areale 
mari în care principala componentă să fie politica agrară sau agricolă? Ce ar fi 
să privim şi elaborarea politicilor într-un cadru descentralizat? 

Faptul că agricultura a ajuns unde a ajuns, iar comunităţile rurale se află 
în stadiul în care se află se datorează politicii rurale care s-a dus în România, 
politică care a lipsit aproape cu desăvârşire. Am început să vorbim de politică 
rurală din anul 1997, când s-a înfiinţat un departament în cadrul Ministerului 
Agriculturii, dar acest lucru nu a avut o continuitate, ci s-a limitat doar la pro-
gramele PHARE, ISPA şi SAPARD. Acum vorbim de politică rurală numai cu 
SAPARD, care este un instrument de preaderare. 

Din punct de vedere al cercetării noi cunoaştem foarte bine care este si-
tuaţia agriculturii la ora actuală, cunoaştem foarte bine care sunt punctele tari 
şi care sunt cele slabe din punct de vedere al Institutului de Economie Agrară. 
Această cunoaştere ştiinţifică nu a stat niciodată la baza legilor sau a instituţi i-
lor create pentru agricultură şi pentru condiţiile rurale din România. Sunt două 
lumi complet diferite. Cazul cel mai elocvent îl reprezintă Ordonanţa de urgenţă 
privind exploataţiile agricole despre care au vorbit şi antevorbitorii mei. Nici un 
cercetător nu a fost mobilizat să-şi exprime opinia cu privire la dimensiunile pe 
care să se bazeze legea exploataţiilor agricole. Faptul că ne întâlnim şi discu-
tăm este foarte bine, este forma noastră instituţionalizată de a ne prezenta şi 
de a vă cunoaşte părerile dvs. Din păcate cunoaşterea ştiinţifică din România 
nu a ajuns la funcţia sa cea mai importantă - cea pragmatică. Pretenţiile noas-
tre sunt de ordin ştiinţific, de a face studii cât mai fundamentate, care să ne 
permită o cunoaştere cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă sau 
se va întâmpla în agricultură. 

În legătură cu dezvoltarea comunităţilor rurale pot să spun că există un 
proces continuu de consolidare şi de anticipare a economiei ţărăneşti. Atâta 
timp cât 80% din populaţia rurală este ocupată în agricultură vorbim despre o 
economie ţărănească.  
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În concluzie factorilor politici le revine marea şansă istorică de a face po-
litici rurale. 

 

Alexandru Bogdan 

Vă felicit pentru tot ceea ce s-a întâmplat astăzi. A fost o deosebită luare 
de cuvânt. Am două mesaje, efectiv, de transmis. Primul mesaj este că din cei 
patru miniştri prezenţi astăzi, am lucrat în calitate de subaltern cu trei dintre ei 
şi mă mândresc cu asta.  

Aş vrea să vorbesc despre problema zootehniei, a zootehnizării agricul-
turii, având în spate 37 de ani de experienţă. Vreau să ridic problema protecţiei 
mediului legată de protecţia de resurse genetice. Patrimoniul genetic naţional 
din producţia vegetală îl cunoaşteţi foarte bine. Resursele acestea trebuie în 
continuare să fie protejate. 

În acest context ar trebui să vorbim şi de protecţia specialiştilor. Ei con-
stituie la rândul lor un patrimoniu. Putem vorbi şi despre protecţia producă-
torului, a fermierului şi protecţia procesatorului.  

Aş dori să închei cu un apel la o unitate internă prin diversitate. Nu ne 
vor îngenunchea nici UE, nici Banca Mondială. Astăzi s-a văzut clar că există 
punţi de dialog. 

 

Mirela Rusali  

România este supusă unei continue monitorizări a progreselor pe care le 
înregistrează în direcţia îndeplinirii criteriilor politice stabilite la Copenhaga, din-
tre care economia de piaţă funcţională şi capacitatea de confruntare a presiunii 
competitivităţii şi a forţelor pieţei în cadrul UE sunt de o importanţă majoră.  

Raportul Comisiei Europene din noiembrie 2001 de evaluarea progrese-
lor României pentru aderare ne atrage atenţia asupra faptului că mediul eco-
nomic general continuă să fie nefavorabil agriculturii şi diversificării economiei 
rurale.  

Procesul de armonizare legislativă şi mai ales de aplicare a legislaţiei 
necesită grăbirea adoptării legislaţiei secundare şi suficiente resurse financiare 
şi umane. În timp ce s-au făcut unele investiţii în domeniul infrastructurii de 
control fitosanitar şi pentru sănătatea animalelor, sunt necesare eforturi ulteri-
oare pentru asigurarea implementării adecvate a acquis-ului. Este necesară 
înfiinţarea în România a registrului viilor şi sistemelor de control în sectorul vin. 

În ceea ce priveşte măsurile orizontale, procesul de acreditare a Agenţiei 
SAPARD se află într-un stadiu avansat. Totuşi, se înregistrează un progres 
limitat în domenii ca: înregistrarea terenurilor, mecanismele comerciale, orga-
nizaţiile interprofesionale, politicile privind calitatea şi sistemului de date pentru 
contabilitatea agricolă. 
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Este necesară pregătirea unui cadru conceptual pentru crearea structuri-
lor administrative şi sistemelor adecvate administrării cheltuielilor PAC finanţa-
te din secţiunile Garantare şi Orientare ale FEOGA.  

Este necesară o mai mare susţinere a consolidării capacităţii admi-
nistraţiei din sectorul agricol, pentru a elabora şi implementa politicile agricole 
compatibile cu acquis-ul comunitar, în mod special privind crearea sistemului 
integrat de administrare şi control, inclusiv a sistemului de identificarea şi 
înregistrarea animalelor. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Resursele naturale exploatabile ale solului şi subsolului şi capitalurile fixe 
(clădiri şi construcţii speciale, agregate şi mijloace energetice, maşini unelte, 
etc.) au caracter relativ lipsit de mobilitate, transferul lor de la o ţară la alta 
neputându-se face decât în condiţii speciale. 

Structura capitalurilor fixe are un rol determinant asupra structurii eco-
nomiei în ansamblu. Aceasta este dată de faptul că formarea capitalului fix se 
face prin investiţii în procesul structurării şi dezvoltării economiilor naţionale. 
Astfel, prin investiţii se realizează dezvoltarea economică, orientarea econom i-
ei, adaptarea acesteia la cerinţele progresului tehnic, punerea în valoare a re-
surselor naturale disponibile şi potenţarea celorlalţi factori de producţie de care 
dispune economia. 

În sensul cel mai larg „ investiţia reprezintă sacrificiul unei părţi din con-

sumul prezent pentru un (posibil şi incert) consum viitor”.
1
 

Pentru a se asigura un consum viitor ( chiar dacă sunt unele riscuri şi incerti-
tudini) este necesar ca în prezent să aibă loc un proces de economisire şi acumu-
lare. 

Prin urmare, în definirea conceptului de investiţii trebuie să se ţină seama 
de raportul de complementaritate care există între procesul de acumulare şi in-
vestiţie. 

Acumularea reprezintă „un proces obiectiv, complex şi permanent cu 
caracter legic, de creare a unor capitaluri fixe şi circulante, de lărgire şi moder-
nizare a celor existente, de sporire a bazei culturale a activităţilor social-
culturale, precum şi o constituire a resurselor necesare pentru rezerve şi asigu-
rare”.

2
 Aceasta denotă faptul că, din punct de vedere economic, acumularea 

exprimă crearea posibilităţilor pentru reluarea producţiei pe scară lărgită. 

 În sens larg, acumularea economică înseamnă folosirea tuturor mijloace-
lor din economie, parte din produsul net, fondul de amortizare, creditul 
extern, etc., pentru lărgirea producţiei. 

 În sens restrâns, acumularea economică înseamnă transformarea unei 
părţi din valoarea adăugată în bunuri de investiţii. 
Economiile (E) reprezintă partea rămasă din venit (V) după acoperirea 

cheltuielilor pentru consum (C), respectiv diferenţa dintre venit şi consum.  

                                                        
1
 Costea Munteanu, Călin Vâlsan: Investiţii internaţionale, Editura Oscar Print, Bucureşti, 
1996, pag. 1. 

2
 Nită Dobrotă (Coord.): Dicţionar de Economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 
17. 
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Astfel:  

V = C + E sau E = V – C 

În concepţia Keynesistă, economiile sunt egale cu investiţiile, aceasta fi-
ind condiţia fundamentală a echilibrului economic.

1
 

Economiile nu sunt un scop în sine, ele au o anumită motivaţie, constitu-
ind un act de alegere conştientă din partea subiecţilor economici care au în ve-
dere folosirea activă a acestora sub formă de investiţii, depuneri la bănci, 
coordonarea de credite, etc. 

Investiţiile constituie totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpăra-
rea bunurilor de capital. Problemele teoretice şi practice pe care le ridică inves-
tiţiile pentru evoluţia activităţilor macroeconomice, structurile lor dinamice şi 
eficienţa social-economică la nivel de ţară precum şi pe plan internaţional, sunt 
axate pe dimensiunea, structura, eficienţa şi impactul acestora. 

Analiza raporturilor de mărime dintre economii şi investiţii se realizează 
prin luarea în considerare a tuturor principiilor de investigare macroeconomică: 
temporalitatea şi teritorialitatea, punerea accentului pe operaţiunile subiecţilor 
economici individuali autonomi şi apoi agregarea acestora pe funcţii şi forme 
investiţionale, structurarea activităţilor economice pe niveluri ale economiei, pe 
categorii de fluxuri pe plan intern şi extern. 

O abordare riguroasă a procesului investiţional în contextul complex al evo-
luţiilor economiilor naţionale impune efectuarea unei clasificări a investiţiilor. Astfel: 

 Din punctul de vedere al modului de folosire a bunurilor de capital, 

investiţiile pot fi: 
a) investiţii de înlocuire: - care sunt destinate înlocuirii bunurilor de 

capital scoase din funcţiune ca urmare a uzurii fizice şi care au ca 
sursă amortizarea; 

                                                        
1
 Keynes în Teoria generală, capitolul VI arătă: "Astfel, deşi totalul economiilor este rezulta-
tul comportamentului colectiv al consumatorilor individuali şi totalul investiţiilor este rezulta-
tul comportamentului colectiv al întreprinzătorilor individuali, aceste două totale sunt în 
mod necesar egale, deoarece fiecare este egal cu excedentul venitului asupra consumu-
lui”. Această concluzie nu este deloc subordonată vreunei subtilităţi sau particularităţi a de-
finiţiei venitului […]. Dacă admitem că venitul este egal cu valoarea producţiei curente care 
nu este consumată şi că economiile sunt egale cu excedentul venitului asupra consumului, 
toate aceste lucruri fiind conforme cu bunul simt şi, în acelaşi timp, cu ceea ce admite în 
mod tradiţional marea majoritate a economiştilor, egalitatea economiilor şi a investiţiilor 
decurge în mod necesar. Pe scurt: Venit = valoarea producţiei = consum + investiţii; Eco-
nomii = venit – consum.‟‟. La începutul capitolului VII se arată: "[…] Economiile şi investiţii-
le sunt în mod obligatoriu de valoare egală, din moment ce, pentru comunitatea respectivă 
considerată în ansamblul ei, acestea nu sunt decât două aspecte diferite ale aceluiaşi lu-
cru‟‟. 
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b) investiţii pentru dezvoltare: - care sunt destinate creşterii volumului 

capitalului tehnic real, adică formării nete a capitalului. Sursa aces-
tor investiţii o formează veniturile. 

 Din punct de vedere al proprietăţii, investiţiile pot fi: 

c) investiţii private: care sunt efectuate de sectorul privat; 
d) investiţii publice: ce sunt realizate de guvern. 

 Din punct de vedere al teritorialităţii, există: 

e) investiţii interne: care se efectuează in interiorul graniţelor naţiona-

le ale unei ţări; 
f) investiţii străine (externe): care se efectuează în alte sau către alte 

ţări. Astfel, aceste tipuri de investiţii încorporează un element de 
extraneitate. 

Reprezentând „un pariu sui generis privind viitorul”, investiţiile necesită o 
adaptare continuă la incertitudine, modificând quasi-instantaneu stocul de capi-
tal existent, în concordanţă cu obiectivul maximizării profitului ca rezultat al 
egalizării, la fiecare secvenţă dată de timp, a productivităţii marginale cu costul 
real.

 
 

Evoluţia investiţiilor (procesului investiţional) este influenţată de factori 
ca: randamentul viitor al bunului capital; fluctuaţiile profitului la investiţiile 
existente, politica statului, starea generală a economiei naţionale, conjunctura 
economiei mondiale, etc. Se remarcă acţiunea multiplicatoare şi acceleratoare 
a procesului investiţional desfăşurat în condiţiile pieţei concurenţiale ca 
postulat al oricărei teorii economice; adesea, în practică, acest lucru este uitat. 

Investiţiile au un puternic efect de antrenare atât în interiorul economiilor 
naţionale, cât şi în cadrul economiei mondiale; efectul investiţiilor se manifestă 
atât în plan economico-social cât şi în plan tehnico-ştiinţific şi cultural. Prin 
urmare, investiţiile stau la baza dezvoltării economice. 

Într-un volum şi o structură corespunzătoare, investiţiile asigură 
înlocuirea şi modernizarea tehnicii şi tehnologiilor, sporirea producţiei şi ofertei 
de bunuri, îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii acestora, crearea de noi 
locuri de muncă şi, nu în cele din urmă, creşterea calităţii vieţii. 

Pornind de la aceste considerente, fiecare economie naţională 
construieşte într-un mod explicit şi implicit o „strategie a dezvoltării economice” 
în cadrul căreia investiţiile au un rol precumpănitor. 

Această problemă se pune cu mare acuitate pentru ţările din Europa 
Centrală şi de Est, aflate în plin proces de tranziţie la economia de piaţă. 

Astfel, o strategie a dezvoltării economice competitive trebuie să aibă o 
componentă, care în relaţiile internaţionale să fie manifestată prin amplificarea 
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avantajelor competitive ale industriilor proprii la concurenţă cu comportamente 
similare din alte ţări.

1
 

Izvorul principal pentru realizarea investiţiilor îl constituie sursele interne. 
Totuşi, faţă de ritmul cu care se cere a fi realizată structura şi modernizarea 
producţiei şi tehnologiilor, precum şi faţă de necesitatea dezvoltării şi adaptării 
producţiei la unele exigenţe ale participării la schimburile economice internaţio-
nale, nu sunt întotdeauna suficiente mijloace investiţionale, precum şi 
tehnologii adecvate disponibile de provenienţă autohtonă în raport cu nevoia 
valorificării unor resurse naturale şi cu cerinţa realizării unor obiective privind 
dezvoltarea şi modernizarea unor ramuri.

2 
 

Pentru faptul că nevoia de capital şi de investiţii se ridică la un nivel mult 
peste posibilităţile economice actuale, se impune, ca o condiţie obiectivă, 
apelarea la capital străin sub forma atragerii de investiţii directe de capital, 
caracteristică comună tuturor statelor excomuniste.

3
 

 

                                                        
1
  Gheorghe Zaman, Grigore Vâlceanu: “Investiţiile în economia României”, Probleme Eco-
nomice nr. 25/1998. 

2
 Niţă Dobrotă, Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997. 

3
  Ioan Denuta: Investiţiile străine directe, Editura Economică, Bucureşti, 1998. 



 

 

2. CONCEPTUL DE INVESTIŢII STRĂINE 

 

Sfârşitul de mileniu este marcat, printre altele, de procesul de globalizare 
ce reprezintă, poate, unul dintre cele mai importante procese economice cu 
toate capcanele pe care le implică în plan economico-social. Elementul esenţi-
al al acestui proces îl reprezintă interdependenţa, tot mai accentuată, dintre 
economiile naţionale. 

În cadrul acestui proces deosebit de complex, investiţiile străine, sub 
multiplele lor forme, au un rol deosebit; acest rol fiind dat, în principal, de faptul 
că resursele interne nu sunt suficiente pentru a asigura dezvoltarea şi susţine-
rea unei economii moderne şi competitive. 

Spre deosebire de investiţie în general, ce reprezintă cheltuielile care se 
fac pentru obţinerea bunurilor de capital, investiţia străină încorporează un 
element de extraneitate ( moneda de plată străină, situarea locului unde se află 
bunurile vândute într-o ţară străină, apartenenţa contractanţilor la ţări diferite, 
etc.). Astfel investiţiile străine reprezintă transferuri de capital dintr-o ţară în 
alta sub diferite forme (investiţii directe, investiţii de portofoliu, etc.). 

2.1. Clasificarea investiţiilor străine 

Potrivit opiniei diferiţilor autori şi instituţii specializate se desprind cel pu-
ţin patru criterii privind clasificarea investiţiilor străine, respectiv: 

 Din punctul de vedere al varietăţii relaţiilor dintre creditor, intermediar şi 
debitor, investiţiile străine pot fi: 

a) investiţii private directe şi de portofoliu, în care creditorul şi debito-
rul sunt fie firme, fie persoane individuale; 

b) împrumuturi bilaterale guvernamentale şi donaţii tratate direct între 

ţările care dau împrumut şi ţările care primesc; 
c) împrumuturi private şi oficiale (guvernamentale) realizate prin 

agenţii financiare internaţionale.1 
 Potrivit criteriului efectelor produse asupra balanţei de plăţi externe 

se au în vedere, în primul rând, motivele pentru care se realizează aces-
te investiţii străine, respectiv: realizarea veniturilor şi a transferului de 
tehnologii şi în al doilea rând, efectele asupra balanţei de plăţi (efecte in-
cluse sau autonome, stabilizatoare sau destabilizatoare). 

 În funcţie de durata mişcării capitalului: 

d) pe termen scurt: include instrumentele de credit şi se referă la 
construirea de active în străinătate şi repatrierea unor atare active. 

                                                        
1
 John Dunning: Studies in International Investment, Geerge Allen and Ltd., Londra, 1970. 
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e) pe termen lung: cuprinde investiţii cu o durată mai mare de un an. 

Acestea presupun o acumulare de capital de portofoliu.1 
 Din punctul de vedere al rolului asupra schimbării şi modernizării structu-

rii producţiei
2
 investiţiile de capital se împart în: 

f) investiţii străine directe şi 
g) investiţii externe de portofoliu. 
Ca investiţie străină directă se distinge plasarea de capitaluri de către 

investitorii străini pentru înfiinţarea de firme industriale, agricole, de construcţii, 
transporturi, societăţi bancare, etc. În unele ţări, investiţiile străine directe in-
clud şi partea din profitul reinvestit. Rezultatul investiţiei străine directe este 
formarea de capital real, care poate fi o firmă cu capital integral străin sau o 
societate mixtă. Semnificativ este faptul că investiţia străină directă implică o 
relaţie de lungă durată a investitorului străin în economia ţării gazdă, acesta 
participând la controlul asupra folosirii şi gestionării resurselor investite propor-
ţional cu cota de participare. 

Potrivit Departamentului de Comerţ al SUA (1982), în categoria investiţii-
lor străine directe se cuprind toate tranzacţiile care trec dreptul de proprietate 
direct sau indirect de la o entitate la alta străină a 10% ori mai mult din acţiunile 
emise de către o firmă. În Franţa, procentul este de 20%, iar în Germania de 
25%. 

Investiţia externă de portofoliu, constă în efectuarea de plasamente 
în străinătate în vederea achiziţionări de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni, 
titluri de credit). De regulă, investiţia externă de portofoliu presupune cumpă-
rarea de hârtii de valoare emise de firme sau state străine. Firma care finan-
ţează (prin cumpărarea de acţiuni sau obligaţiuni) nu participă la conducerea 
activităţii economice a firmei emitente şi nici nu deţine controlul asupra admi-
nistrării patrimoniului acesteia. 

În condiţiile în care investiţia directă îmbină plasamentul financiar cu in-
vestiţia reală, investiţia de portofoliu reprezintă, în esenţă, un plasament finan-
ciar, o investiţie în titluri financiare tranzacţionate pe piaţa de capital. Când 
investitorul străin ajunge să achiziţioneze şi să deţină pachetul de control al 
acţiunilor, pe lângă plasamentul financiar iniţial apar, de regulă, şi alte transfe-
ruri caracteristice investiţiilor directe.

3
 

Încadrarea unei investiţii străine într-una din cele două categorii este difi-
cilă. Între investiţia directă şi cea de portofoliu există o zonă „gri”, în care cu 
greu se poate desluşi frontiera.

4
 

                                                        
1
 Costin Kiriţescu: Relaţiile valutar-financiare internaţionale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedi-
că, Buc., 1978. 

2
 Aurel Iancu, Op. cit. 

3
 Coord. Niţă Dobrotă, Op. Cit. 

4
 Costea Munteanu, Călin Vâlsan, Op.cit. 
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2.2. Investiţiile străine, motive, interese 

Investiţiile străine directe reprezintă în esenţă „o funcţie a profiturilor aş-
teptate”

1
. Separat de această finalitate există multe alte motive cu atât mai mult 

cu cât, în contextul internaţionalizării problemelor economice ale producţiei in-
dustriale, ale mişcării capitalurilor financiare, procesul investiţional a devenit 
unul de natură globală, cu implicaţii asupra economiilor naţionale şi a întregii 
economii mondiale. 

Pentru ţările gazdă, investiţiile străine atrase, concretizate în transfer de 
echipamente industriale şi de mijloace tehnice moderne, de tehnologii, de do-
cumentaţii tehnice şi de asistenţă tehnică şi managerială, pot contribui la: 

 punerea în valoare a factorilor de producţie interni şi totodată la o creşte-
re a potenţialului lor; 

 sporirea capacităţilor productive ale ţărilor gazdă şi prin aceasta, la îm-
bunătăţirea structurii producţiei şi a tehnologiilor, cu efecte favorabile 
asupra dezvoltării exportului de produse. 
Ţările investitoare sunt interesate în efectuarea investiţiilor în străinăta-

te pentru motive ce decurg din obţinerea de avantaje economice care constau 
în: 

 folosirea unor resurse mai ieftine (forţă de muncă, materii prime); 

 asigurarea desfacerii produselor pe pieţele ţărilor gazdă; 

 posibilitatea procurării unor materii prime şi resurse energetice deficitare 
pentru nevoile interne; 

 evitarea barierelor vamale tarifare şi netarifare impuse relaţiilor de im-
port-export; 

 soluţionarea unor restricţii de ordin valutar.  
Potrivit opiniei specialiştilor, pe plan internaţional, se disting cel puţin 

cinci grupe de motive principale, pentru care firmele multinaţionale efectuează 
investiţii directe în străinătate în scopul întăririi poziţiei lor pe anumite pieţe.

2
 

 Pentru a nu-şi pierde furnizorii sau clienţii principali, care au decis să re-
curgă la producţie internaţională, firma caută să-i urmeze. De pildă, micii 
furnizori japonezi de componente sau piese de schimb pentru automobi-
le, şi-au urmat vechii beneficiari - marii producători japonezi de automo-
bile ce au investit în SUA. La rândul lor, aceştia au efectuat investiţii 
directe în aceste ţări. 

 Continua nevoie de adaptare a produsului la cerinţele specifice ale unei 
anumite pieţe din străinătate şi la unele caracteristici specifice resurselor 

                                                        
1
 Jamma P.Ayarwal, Andrea Gubitz and Peter Nunnenkam: Foreign Direct Investment in 
Developing Countries, The Case of Germany, J.C.B. Tûbingen, 1991. 

2
 Cătălin Postelnicu: Investiţiile directe în străinătate şi principalele categorii de investitori 
strategici, Tribuna economică nr. 15/1997. 
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şi capacităţilor de producţie locale încercându-se astfel să fie înlăturate 
anumite dezavantaje pe care le-ar putea avea în comparaţie cu producă-
torii locali sau concurenţa. 

 În scopul eliminării cheltuielilor ridicate determinate de distanţa până la 
diferitele pieţe, firmele multinaţionale investesc în străinătate, urmărind 
prezenţa lor pe aceste pieţe prin înfiinţarea unor filiale. 

 Firma multinaţională consideră necesară investiţia directă în străinătate 
în condiţiile în care aceasta se încadrează în strategia globală de pro-
ducţie şi marketing, astfel încât să se poată anticipa mişcările făcute de 
concurenţă. 

 Depăşirea barierelor vamale impuse de ţările unde, ani de-a rândul, firme-
le multinaţionale îşi exportaseră produsele. Multe dintre aceste firme mul-
tinaţionale angrenate în producţia de bunuri ale industriei prelucrătoare şi 
din servicii au tendinţa de a efectua investiţii directe în străinătate 
înfiinţându-şi filiale de producţie şi vânzare a propriilor produse la preţuri 
competitive. 
Lărgind analiza privind aria de manifestare a intereselor şi a raporturilor 

pe care acestea le creează între investitorii străini şi cei autohtoni se pun mai 
multe întrebări, ca de exemplu: În ce relaţie sunt aceste interese la nivel micro-
economic?, Cum se manifestă interesele investiţionale şi în ce relaţie sunt 
acestea la nivel macroeconomic?, Cum se manifestă aceste interese în relaţia 
dintre statele dezvoltate şi ţările aflate în tranziţie?, Cum se manifestă aceste 
interese în planul intern al economiilor naţionale ale statelor dezvoltate? etc. 

Atât investitorii străini, cât şi cei autohtoni urmăresc cu prioritate realiza-
rea unui cât mai mare profit, la care trebuie adăugate şi efectele propagate. 

Piaţa statelor cu economiile naţionale aflate în tranziţie prezintă interes 
din partea investitorilor străini atât datorită calităţii forţei de muncă, cât şi a 
condiţiilor de realizare, la costuri mult mai reduse, a unor produse de calitate 
bună. Ca urmare, speranţa obţinerii unor profituri ridicate este destul de mare 
pentru investitorii străini. În acelaşi timp, principalii investitori din ţările cu eco-
nomie naţională aflată în tranziţie la economia de piaţă sunt firme private care 
urmăresc obţinerea unor avantaje economice cât mai sporite. Acest lucru face 
ca între investitorii străini şi cei autohtoni să existe o anumită convergenţă de 
interese.

1
 Această convergenţă de interese realizată între investitori devine, de 

cele mai multe ori, divergenţă în raport cu interesele manifestate la nivel ma-
croeconomic. 

În timp ce investitorul, luat ca entitate economică, urmăreşte, în mod de-
osebit, realizarea de profituri sigure şi cât mai mari (mai puţin interesându-l în 
ce domeniu investeşte), la nivel macroeconomic, se urmăreşte o anumită ori-
entare a noilor investiţii spre domenii de interes naţional. 

                                                        
1
 Ioan Denuţa: Op.cit., pag. 98 - 103. 



 

 

653 

Dezvoltarea dezechilibrată a unor zone în care s-a investit dovedeşte că 
investitorii străini au acţionat de cele mai multe ori în interes propriu, mergând 
până la desconsiderarea intereselor naţionale ale statelor beneficiare de inves-
tiţii străine. 

Totuşi, adâncirea proceselor de globalizare economică şi intensificarea 
tendinţelor integraţioniste în toate zonele lumii şi cu deosebire în Europa, cre-
ează, pentru statele cu economie în tranziţie, condiţiile de manifestare a unor 
interese similare cu cele ale statelor dezvoltate. În principal aceste interese 
sunt: 

 armonizarea nivelurilor de dezvoltare economică şi crearea unor posibili-
tăţi de revitalizare economică a ţărilor gazdă aflate în plin proces de 
tranziţie; 

 crearea condiţiilor de folosire mai intensă a resurselor privind forţa de 
muncă şi capacităţile creatoare în ţările de reşedinţă ale acestora şi pre-
venirea emigrării spre ţările dezvoltate; 

 exploatarea cu eficienţă sporită, a resurselor de materii prime pe o peri-
oadă cât mai mare de timp şi în condiţii ecologice adecvate; 

 consolidarea cadrului democratic şi asigurarea unui mediu de afaceri 
„sănătos”, bazat pe o economie concurenţială ce creează condiţiile nece-
sare procesului de integrare economică şi politică a ţărilor aflate în tran-
ziţie. 
Separat de aceste interese convergente, statele dezvoltate au şi o serie 

de interese proprii, cum sunt: 

 asigurarea unor plasamente mai stabile ale surplusului de capital acumu-
lat pe piaţa de capital şi în băncile occidentale care nu-şi găsesc fructifi-
care avantajoasă în propriile economii ; 

 crearea de noi pieţe de desfacere pentru produsele proprii de înalt nivel 
tehnologic, competitive şi care fără o dezvoltare a nivelului tehnologic 
sau retehnologizare a celorlalte economii nu îţi găsesc desfacere în tota-
litate pe piaţa ţărilor de origine; 

 interesul în extinderea capitalurilor şi a controlului asupra altor economii 
naţionale pentru a trage foloase din acestea; 

 tendinţa de preluare a controlului asupra unor entităţi economice sau 
sectoare de importanţă majoră pe calea investiţiilor strategice. 

În planul intern al economiilor naţionale ale statelor dezvoltate, în ex-
ploatarea de investiţii străine directe apar anumite divergenţe de interese care 
sunt date de orientările spre exterior ale investitorilor potenţiali şi interesele 
generale ale guvernelor statelor de origine. Spre exemplu, acestea consideră 
că realizarea de investiţii directe străine produc efecte negative asupra gradu-
lui de ocupare a forţei de muncă proprii din aceste state. Se apreciază, astfel, 
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că înfăptuirea de investiţii directe este şi un export de locuri de muncă făcut 
de către statele dezvoltate. 

2.3. Investiţiile străine directe şi principalele  
categorii de investitori 

Ţinând seama de scopul urmărit, în general vorbind, se pot identifica pa-
tru tipuri de activităţi ale întreprinderilor multinaţionale

1
 (patru categorii princi-

pale de investitori). Împrumutând şi extinzând clasificarea folosită de Jack 
Behrman (1972), cele patru categorii de investitori sunt denumite astfel: 

 căutătorii de resurse; 

 căutătorii de pieţe; 

 căutătorii de eficienţă; 

 căutătorii de active strategice. 
Căutătorii de resurse reprezintă acea categorie a întreprinderilor multi-

naţionale care investesc peste graniţă în scopul de a exploata anumiţi factori 
de producţie la costuri reduse celor la care ar putea fi obţinuţi în ţara de orig i-
ne. Cu siguranţă că exploatarea unor resurse din străinătate la costuri mai mici 
face ca aceşti investitori să devină mai profitabili, mai competitivi.  

După caracterul resurselor pe care caută să le exploateze se disting trei 
grupuri de investitori. Primul grup de investitori este alcătuit din întreprinderi 
multinaţionale care caută resurse de materii prime de bază (minerale şi o 
serie de produse agricole). Acest grup cuprinde producătorii din industria pre-
lucrătoare care îşi direcţionează investiţiile motivaţi, pe de o parte, de posibili-
tatea reducerii costurilor de obţinere a acestor materii prime, iar pe de altă 
parte, de necesitatea asigurării surselor de aprovizionare pe o perioadă cât mai 
îndelungată. Al doilea grup cuprinde firmele care caută forţă de muncă se-
micalificată şi calificată ce necesită cheltuieli mai mici. De regulă, aceşti investi-
tori provin din ţările în care cheltuielile cu forţa de muncă sunt ridicate. Scopul 
lor este ca prin investiţiile directe de capital să folosească forţa de muncă iefti-
nă pentru a obţine produse intermediare sau finite care să fie exploatate în 
propriile state sau să fie vândute pe piaţa locală a statului gazdă. Astfel de in-
vestiţii au fost realizate preponderent în ţări mai avansate din rândul celor în 
curs de dezvoltare (Mexic, Taiwan, Portugalia, Spania, precum şi ţări din Euro-
pa Centrală şi de Est). Al treilea grup de investitori îl constituie firmele care 
investesc în scopul obţinerii de tehnologii de vârf, management superior 
şi experienţă în marketing (firme multinaţionale coreene, taiwaneze, indiene, 
etc., cu firme americane sau vest-europene)  

Căutătorii de pieţe reprezintă categoria întreprinderilor multinaţionale 
care investesc într-o ţară sau regiune, alta decât cea de origine cu scopul de a-
                                                        
1
 Dunning John H.: Multinational Enterprises and The Global Economy, Addison-Wesley 
Publishing Company Inc., 1993, pag  56. 
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şi spori vânzările, fie în ţara gazdă, fie în ţările vecine acesteia. În acest fel se 
elimină obstacolele vamale şi impactul mărimii şi importanţei pieţei respective, 
ceea ce face ca pentru investitori producţia la faţa locului să fie mai eficientă 
decât exportul. 

Căutătorii de eficienţă sunt o categorie de investitori care cuprinde fir-
mele multinaţionale care îşi direcţionează investiţiile directe în scopul optimiză-
rii structurii reţelelor de filiale înfiinţate fie pentru exploatarea de resurse din 
ţara gazdă, fie pentru menţinerea şi consolidarea pieţelor. Eficienţa acestei ca-
tegorii de investitori rezultă din: economia de scară, partajarea riscurilor între 
multitudinea categoriilor de activităţi şi diferite regiuni, arbitrajul diferenţelor de 
preţ, de mărime a costurilor, sau a cursurilor valutare.  

În cadrul acestei categorii se disting două tipuri de investitori: firme mul-
tinaţionale care exploatează avantajele ce decurg din diferenţele dintre state în 
ceea ce priveşte înzestrarea cu factori de producţie şi firme multinaţionale care 
investesc în ţări în general similare din punct de vedere al structurilor econom i-
ce şi nivelul veniturilor, pentru a beneficia de avantajele economiei de scară. 

Căutătorii de active strategice reprezintă categoria de investitori care 
este alcătuită din firme multinaţionale ce efectuează investiţii directe în străină-
tate cu scopul de a obţine active ale altor firme străine pentru a-şi promova ob-
iectivele strategice pe termen lung cu deosebire cele în vederea asigurării 
creşterii competitivităţii pe plan internaţional. Aceştia urmăresc: 

 adăugarea de noi active celor deja existente, pentru a-şi întării poziţia pe 
diferite pieţe; 

 sporirea profiturilor prin cucerirea de noi pieţe şi centre de cercetare-
dezvoltare, diminuarea costurilor tranzacţiilor, creşterea flexibilităţii şi îm-
părţirea riscurilor. 



 

 

3. FORMELE INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE 

Formele investiţiilor străine directe reprezintă modalităţile concrete prin 
care agenţii economici (firmele) realizează transferurile de capital dintr-o ţară în 
alta. 

Potrivit literaturii de specialitate, investiţiile directe în străinătate îmbracă 
următoarele forme: 

a) Edificarea unor obiective prin activitatea de construcţii-montaj, livrări 
de maşini şi utilaje, livrări de documentaţii şi asistenţă tehnică; 

b) Cumpărări de acţiuni sau de părţi din capitalul unor firme existente; 
c) Participarea a două sau mai multe firme din ţări diferite la producţia în 

comun a unor produse competitive pe baza unor noi tehnologii şi cer-
cetări efectuate; 

d) Livrări de documentaţii pentru noi tehnologii, efectuarea unor activităţi 
în calitate de specialişti sau experţi în management, marketing, con-
ducerea proceselor tehnologice, etc.1 
 

                                                        
1
 Aurel Iancu: Op. Cit. 



 

 

4. CORPORAŢIA TRANSNAŢIONALĂ 
ŞI INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE 

Raportul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare 
(CNUCED) privind investiţiile realizate în anul 1998, remarcă emergenţa unui 
sistem internaţional de producţie, potrivit căruia 60.000 de societăţi transnaţio-
nale şi peste 50.000 de filiale străine asigură 25% din producţia mondială. Ace-
laşi raport evidenţiază că numai filialele au realizat o cifră de afaceri de 11.000 
miliarde de dolari în anul 1998, faţă de 7.000 miliarde de dolari cât au repre-
zentat exporturile mondiale. În ceea ce priveşte activele străine, General Elec-
tric deţine primul loc (97 mld. dolari), urmată de Ford (72 mld. dolari) şi Shell 
(70 mld. dolari). 

Este evident că printre alte fenomene ce se manifestă amplu la acest 
sfârşit de mileniu este şi acela al transnaţionalizării caracterizat prin expansiu-
ne extrateritorială a capitalului investiţional şi financiar. Fenomenul 
transnaţionalizării pune în discuţie unitatea şi coerenţa principiilor, regulilor şi 
modurilor de organizare şi de valorificare a resurselor (materiale şi nemateria-
le). Legat de acest lucru se pun serioase întrebări şi în legătură cu tot ceea ce 
cuprinde sistemul „naţional” (stat naţional, economie naţională, monedă naţio-
nală, drept naţional, suveranitate naţională, bancă naţională, educaţie naţiona-
lă, cultură naţională etc.). 

Din punctul de vedere al investiţiilor străine, al înzestrării cu factori şi al 
creşterii competitivităţii, corporaţia transnaţională reprezintă un principal opera-
tor. Ca urmare, se are în vedere abordarea în continuare a aspectelor legate 
de conceptul privind corporaţia transnaţională şi relaţiile investiţionale ale aces-
teia atât din punctul de vedere al ţărilor de origine cât şi al ţărilor gazdă. 

4.1. Conceptul privind corporaţia transnaţională 

Pe plan internaţional operează o multitudine de firme, dar cea mai impor-
tantă este corporaţia transnaţională, fiind caracterizată printr-o integrare com-
plexă a filialelor regionale, naţionale şi ale funcţiilor ei.  

În literatura economică, definirea corporaţiilor transnaţionale sau multina-
ţionale se face pornind atât de la statutul juridic al acestora cât şi de la compor-
tamentul lor economic, financiar şi managerial în relaţiile internaţionale. 

O definiţie simplă a corporaţiei transnaţionale sau multinaţionale arată că 
aceasta este o firmă care deţine şi conduce unităţi economice în două sau mai 
multe ţări. Cel mai adesea, ea presupune investiţia directă din partea unei cor-
poraţii şi posesiunea de unităţi economice (servicii, industrii extractive sau în-
treprinderi industriale) în diverse ţări. O asemenea investiţie directă (spre 
deosebire de investiţia de portofoliu) înseamnă extinderea controlului manage-
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rial peste graniţele naţionale.
1
 

Italianul N. Rainelli arată că o societate transnaţională este o întreprinde-
re care controlează unităţi de producţie localizate în mai multe ţări, indiferent 
de talia acestora. 

Punând condiţii restrictive ca aceea ca întreprinderea să fie de mari di-
mensiuni, Vernon consideră că numărul de ţări trebuie să fie minim 6, iar cifra 
de afaceri de peste 100 milioane dolari. 

Alţi teoreticieni nu au în vedere criteriul producţiei ci consideră că „orice 
mare societate având filiale în mai multe ţări este o societate multinaţională”

2
. 

Considerând-o ca o componentă importantă a capitalismului internaţio-
nal, W. Andreff prezintă societatea transnaţională ca „ orice firmă al cărei capi-
tal este investit în procesul de acumulare internaţională. Ea este o formă sub 
care se organizează o parte a capitalului internaţional”

3
. 

David W. Pearce, dând o definiţie mai completă, prezintă societatea 
transnaţională ca pe o „întreprindere de mari dimensiuni având sediul central 
într-o ţară şi operând în principal sau parţial prin filialele sale din alte ţări. Aces-
te corporaţii se extind la scară internaţională pentru a valorifica avantajele ver-
ticale şi orizontale ale economiei de scară”

4
. 

Specialiştii români arată că: „societatea transnaţională reprezintă extin-
derea marii întreprinderi în afara graniţelor propriei ţări. Ea alcătuieşte un vast 
ansamblu la scară mondo-economică, format dintr-o societate principală, soci-
etatea-mamă şi un număr de filiale implantate în diferite ţări.”

5
 

Multitudinea de definiţii conduc la necesitatea prezentării conceptului de 
corporaţie (societate) transnaţională (multinaţională) atât din punct de vedere 
economic, cât şi din punct de vedere juridic. Este cert că, în prezent, corporaţii-
le transnaţionale constituie principalii subiecţi ai procesului de globalizare a ac-
tivităţii economice. 

Astfel, în sens larg, corporaţiile transnaţionale sunt privite ca entităţi pri-
vate şi publice a căror activitate se realizează prin intermediul filialelor şi su-
cursalelor amplasate în diferite ţări şi regiuni ale globului. 

În sens restrâns, corporaţiile transnaţionale se definesc ca societăţi de 
capitaluri, care îşi au sediul social într-o ţară determinată şi care îţi desfăşoară 
activitatea în exterior prin intermediul filialelor şi sucursalelor pe care le coordo-
nează şi controlează, având la bază o strategie gândită la scară globală. 

                                                        
1
 Robert Gilpin: Economia politică a relaţiilor internaţionale, Editura DU STYLE, Bucureşti, 
1999. 

2
 I. Brémond, A. Gélédon: Dictionnaire economique et social, Editura Hatier, Paris, 1990. 

3
 W. Andreff: Profits et structures du capitalisme mondial, Paris, 1992. 

4
 David W. Pearce: Dictionary of Modern Economy, Macmillan Press, Londra, 1994. 

5
 Coord. Sterian Dumitrescu: Economia Mondială, Editura INTERPRINT, Bucureşti, 1994. 
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Scopul corporaţiilor multinaţionale este profitul imediat pentru realizarea 
căruia sunt înclinate să încalce suveranitatea statelor, plasându-se deasupra 
legilor. 

Corporaţiile transnaţionale influenţează profund diviziunea internaţională 
a muncii prin: 

 deplasarea unor activităţi de producţie dintr-o ţară în alta în căutarea 
avantajelor comparative şi competitive; 

 multinaţionalizare (extinderea progresivă a activităţilor unor întreprinderi, 
grupuri financiare, prin crearea de filiale sau sucursale în exterior, în ba-
za strategiilor gândite la scară mondială). 
În acelaşi timp, ele sunt o consecinţă a liberalizării în cadrul relaţiilor 

economice internaţionale, pusă în aplicare printr-o multitudine de convenţii ca-
re s-au dezvoltat şi amplificat cu deosebire după cel de al doilea război mondi-
al. 

De asemenea, corporaţiile transnaţionale reprezintă centre de forţă în 
economia mondială şi totodată principalii operatori în relaţiile economice inter-
naţionale care reglează cvasitotalitatea investiţiilor internaţionale şi sunt la ori-
ginea principalelor fluxuri financiar-monetare internaţionale. Prin urmare, deţin 
o influenţă precumpănitoare în asigurarea înzestrării economiilor cu factori. Se 
apreciază că 500 de corporaţii multinaţionale controlează 70% din comerţul 
internaţional, iar 1% din corporaţiile multinaţionale deţin în proprietatea lor 
aproximativ jumătate din numărul total al acţiunilor emise de pe urma investiţii-
lor străine.  

Abordate sub aspect juridic, trebuie menţionat că societăţile (corporaţiile) 
transnaţionale, chiar la constituirea lor, se fundamentează pe elemente fără 
caracter naţional (cum sunt: capitalul ce provine de la asociaţi din diverse ţări, 
stabilirea uneori a mai multor sedii principale în ţări diferite, etc.) şi sunt lipsite 
de o legătură juridică cu un anumit stat. 

În privinţa acestor entităţi nu primeşte vocaţie nici una din legile naţiona-
le, iar litigiile izvorâte din interpretarea şi aplicarea actelor lor constitutive sunt 
scoase (total sau parţial) de sub competenţa instanţelor naţionale, spre a fi da-
te pentru soluţionare unor instanţe speciale. 

 Pe plan juridic, se remarcă existenţa a două aspecte contradictorii: unul 
negativ constând din sustragerea acestor societăţi de sub incidenţa legislaţiilor 
naţionale ale statelor semnatare ale tratatelor sau convenţiilor de constituire a 
lor, iar altul pozitiv decurgând din consecinţele determinate de această împre-
jurare, concretizat în instituirea unor norme şi principii acceptate de statele 
contractante, care ar putea servi drept premise pentru elaborarea unor legi uni-
forme, cu aplicabilitate mai largă la anumite categorii de raporturi cărora le dă 
naştere comerţul internaţional. 
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4.2. Corporaţiile transnaţionale, creşterea rolului investiţional şi 
înzestrarea cu factori 

Procesul deosebit de complex al globalizării se manifestă în economia 
mondială pe mai multe planuri: al integrării sistemului internaţional de produc-
ţie, al integrării unor pieţe de mărfuri sau servicii, al convergenţei politicilor 
economice ale economiilor naţionale. 

În cadrul acestui proces, corporaţiile transnaţionale constituie componen-
te importante şi dinamice care stau la baza unor multiple relocalizări ale difer i-
telor activităţi economice. 

Pentru o mai bună desluşire a rolului corporaţiilor transnaţionale în pro-
cesul investiţional şi a contribuţiei acestora la înzestrarea cu factori a economii-
lor naţionale unde acestea operează se impune o analiză amplă a evoluţiei lor 
în timp. 

În forma lor incipientă, corporaţiile transnaţionale au acţionat ca nişte co-
lonizatori fiind sprijinite economic de către ţara de origine, în timp ce ţările gaz-
dă nu au întreprins măsuri de protejare a intereselor proprii fie datorită faptului 
că nu au avut puterea politică necesară, fie datorită rolului mai puţin important 
jucat de guvern în economie. 

În perioada interbelică principala tendinţă care s-a manifestat a fost cea 
a integrării filialelor corporaţiilor în economia ţărilor gazdă. Această tendinţă a 
fost determinată de măsurile protecţioniste pe linie de comerţ. Astfel, principa-
lul rol al filialelor din străinătate (prin investiţiile directe făcute) a fost asigurarea 
accesului la pieţele naţionale ale ţărilor gazdă, pentru societăţile-mamă. 

Perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial şi până la 
sfârşitul anilor ‟60 (ca urmare a acordului GATT şi Bretton Woods) se caracte-
rizează prin liberalizarea comerţului internaţional. Este de menţionat faptul că 
în aceeaşi perioadă s-au intensificat fluxurile de investiţii dinspre Statele Unite, 
Marea Britanie şi ţările europene. 

Creşterea rolului investiţional al corporaţiilor transnaţionale în această 
perioadă a fost determinată, pe de o parte, de lipsa de lichidităţi a ţărilor dez-
voltate pentru a-şi satisface cererea de materii prime, iar pe de altă parte, de 
lipsa de tehnologie a ţărilor în curs de dezvoltare. 

Nu poate fi neglijată importanţa crescândă pentru drepturile de proprieta-
te intelectuală ca o formă de avantaj competitiv şi realizarea de importante pro-
fituri ca urmare a exploatării de către corporaţii a acestor drepturi. 

Către sfârşitul aceleiaşi perioade pentru corporaţiile transnaţionale au 
apărut aspecte noi, printre care: confruntarea cu măsurile protecţioniste şi 
antiinvestiţionale luate de către noile ţări, foste colonii; creşterea rolului factor i-
lor creaţi (tehnologia, capitalul uman şi facilităţile acordate de ţările gazdă). 

În perioada anilor „70-‟80 acţiunea corporaţiilor transnaţionale se caracte-
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rizează prin accentuarea integrării regionale (cu deosebire în Europa), relaxa-
rea climatului investiţional din punct de vedere legislativ. 

Începând cu mijlocul anilor ‟80, corporaţiile transnaţionale îşi găsesc îm-
plinirea în: 

 apariţia noilor tehnologii pentru procesarea şi transmiterea informaţiei; 

 creşterea preocupării pentru cerinţele locale în ceea ce priveşte integra-
rea în sistemele economice locale acordând totodată o importanţă deo-
sebită implicării guvernelor. 
De asemenea, se remarcă mutaţii însemnate în ceea ce priveşte înzes-

trarea cu factori, astfel că în această perioadă factorii naturali de înzestrare au 
început să-şi piardă din importanţă şi se bucură de o atenţie tot mai crescândă 
înzestrarea cu factori creaţi de corporaţii (tehnologia, capitalul uman, facilităţile 
acordate de ţările gazdă), concomitent cu factorii creaţi de naţiuni (infrastructu-
ră, forţă de muncă, politică guvernamentală). 

Dacă în decursul evoluţiei lor, corporaţiile transnaţionale aveau în princi-
pal rolul de furnizori de capital, management şi tehnologie pentru filialele din 
străinătate, în prezent tot mai multe corporaţii au început să devină orchestra-
tori ai producţiei în cadrul unui sistem tot mai complex de relaţii economice in-
ternaţionale. 



 

 

5. INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE 
ŞI ÎNZESTRAREA CU FACTORI 

Pentru a evidenţia rolul investiţiilor în schimbările structurale ale factorilor 
de producţie, ale economiilor naţionale şi ale relaţiilor economice externe, în 
cele ce urmează se face referire asupra următoarelor probleme: teoria înzes-
trării cu factori, teoria avantajelor competitive, rolul investiţiilor străine directe în 
modernizarea factorilor de producţie, crearea şi susţinerea avantajelor compe-
titive în România. 

5.1. Teoria înzestrării cu factori 

Urmare a preocupărilor neoclasicilor privind „îmbogăţirea problematicii 
comerţului internaţional cu aspectele înzestrării naturale a ţărilor cu factori de 
producţie şi cu amplasarea raţională optimă a unităţilor de producţie”, precum 
şi „ruperea definitivă a teoriei costurilor comparative de teoria valorii muncă”, 
E.F. Hecksher, B. Ohlin şi P.A. Samuelson au căutat să dea răspunsuri la ur-
mătoarele probleme: 

 criteriul alocării raţionale a resurselor, deci şi al specializării internaţiona-
le a ţărilor; 

 mecanismul de funcţionare a comerţului internaţional şi factorii formării 
preţurilor pe piaţa mondială, respectiv „terms of trade” între parteneri; 

 rezultatele imediate ale comerţului internaţional; 

 efectele pe termen lung ale comerţului între parteneri din ţări diferite; 

 politica economică externă optimă. 
Abordând problematica alocării raţionale a resurselor şi a specializării in-

ternaţionale a ţărilor în cadrul primei teoreme, fondatorii modelului au conside-
rat că: „avantajul relativ al fiecărei ţări depinde de acea combinaţie de factori 
care asigură o proporţie comparativ mai mare din factorul abundent şi deci mai 
ieftin, care se va concretiza într-un cost mai redus al mărfurilor exportate”. 

Potrivit susţinerilor lui B. Ohlin „fiecare regiune este înzestrată mai bine 
să producă bunuri care cer o proporţie mai mare din factorii relativ abundenţi 
acolo; pe de altă parte, ea este mai puţin pregătită să producă bunuri care cer 
o proporţie mai mare din factorii existenţi în cantităţi mai mici în cadrul ei sau 
din factori de care aceasta nu dispune”. 

Prin urmare, modelul H.O.S. lărgeşte aria de cercetare a comerţului 
internaţional cu problemele combinării factorilor de producţie, amplasarea 
teritorială şi îmbunătăţeşte instrumentarul analitic pentru investigarea 
alternativelor de folosire a factorilor de producţie. De asemenea, admite 
legitimitatea politicilor protecţioniste în anumite situaţii speciale şi în limite 
restrânse. 
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Totuşi, modelul are şi limite. Astfel, se absolutizează teoria subiectivă a 
preţurilor, se atribuie un rol exagerat factorilor naturali şi repartiţiei geografice, 
problemele comerţului internaţional sunt abordate static, se ignoră marile 
decalaje economice şi practicile protecţioniste ale ţărilor dezvoltate economic. 

Abordând problema capitalului din punctul de vedere al teoriei înzestrării 
cu factori „ţările bogate în capital ar urma să exporte nu numai produse mari 
consumatoare de fonduri ci şi capital în ţările cu o cerere mare de investiţii, în 
special în ramurile cu un coeficient de capital ridicat. Ca urmare, firmele create 
în străinătate s-ar bucura de capitalul mai ieftin din ţările cu abundenţă de 
capital. Cheltuielile suplimentare cerute de astfel de investiţii în ţări mai puţin 
dezvoltate ar putea fi compensate de „ieftinătatea” capitalului în ţările 
investitoare bogate în capital sau, cu alte cuvinte, de faptul că profitul care se 
realizează în ţara de origine este mai redus în comparaţie cu cel care se obţine 
în ţara gazdă”.

1
 

5.2. Teoria avantajelor competitive 

În ultimele decenii, comerţul mondial a cunoscut mutaţii structurale im-
portante. Aceste mutaţii se referă la faptul că: 

a) cea mai mare parte a comerţului mondial şi a investiţiilor externe di-
recte se derulează între ţările avansate economic, ţări care sunt dota-
te aproximativ egal cu factori de producţie; 

b) o parte semnificativă a schimburilor comerciale externe are loc între 
filialele societăţilor multinaţionale, schimburi mai ales cu produse in-
termediare. 
La aceste caracteristici se adaugă şi alte aspecte ale comerţului interna-

ţional. De pildă, este greu să se accepte ideea că folosirea factorilor de produc-
ţie în diferite ţări se face cu aceiaşi eficienţă sau că nu se iau în consideraţie 
costurile de transport şi tarifele vamale. 

Mutaţiile şi aspectele arătate, conceptul de „productivitate” ca şi dome-
niul „concurenţei şi strategiei de firmă” (competitive strategy)

2
 au constituit 

punctele de plecare pentru elaborarea teoriei „avantajelor competitive dinami-
ce” potrivit căreia eficienţa comerţului exterior depinde mai ales de modul în 
care sunt folosiţi factorii de producţie de către ţările specializate, de capacita-
tea lor de a se angaja în procesul concurenţial şi mai puţin sau de loc de înzes-
trarea lor cu resurse şi factori de producţie. 

                                                        
1
 Aurel Iancu: Op. cit., pag. 191. 

2
 M. Porter, The Competitive Advantage of The Nations, The MacMillan Press Ltd., London, 
1990. 
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5.2.1. Determinanţii avantajelor competitive  
şi înzestrarea cu factori 

Abordarea actuală a conţinutului investiţional implică avantajele competi-
tive, care pe lângă producţie şi costurile acesteia au ca sursă un întreg lanţ de 
activităţi al căror rol este de a determina cumpărătorul să încheie tranzacţia. 

În literatura de specialitate aceste activităţi sunt cunoscute ca lanţ „al va-
lorii” care include pe de o parte – activităţile primare (producţie, marketing, dis-
tribuţie şi service), iar pe de altă parte – activităţile de sprijin (aprovizionare, 
tehnologie de producţie, resurse umane, departamente funcţionale).

1
 

De interacţiunea acestor activităţi depinde obţinerea unei productivităţi 
mai mari faţă de competitori. 

În condiţiile în care se interpretează competitivitatea în funcţie de pro-
ductivitatea cu care se utilizează resursele într-un anumit domeniu, atunci în-
seamnă că avantajul competitiv stabileşte acel nivel al productivităţii care 
permite firmelor competitoare să realizeze pe piaţa internaţională exporturi 
substanţiale către un număr cât mai mare de ţări sau să fie generatoare impor-
tante de investiţii străine directe. 

În prezent, pe lângă înzestrarea cu factori un rol însemnat în asigurarea 
unei competitivităţi dinamice îl are capacitatea statelor de a genera acel mediu 
în care firmele trebuie să acţioneze pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor, 
creşterea productivităţii şi crearea de noi factori. 

Într-o amplă cercetare M. Porter propune un model care se reduce la un 
sistem şi care cuprinde patru categorii de determinanţi. Legăturile ce se stab i-
lesc între grupele de determinanţi sunt biunivoce. 

Modelând mediul economic, acest grup de determinanţi favorizează sau 
descurajează avantajele concurenţiale ale firmelor pe piaţa externă. 

Cele patru grupe ale determinanţilor avantajului naţional competitiv sunt 
următoarele: 

 dotarea cu factori: resurse umane, resurse naturale, resurse constând în 
cunoştinţe tehnice, ştiinţifice, de piaţă, capital şi infrastructură; 

 caracteristicile cererii, respectiv nivelul şi structura acesteia, gradul său 
de sofisticare, capacitatea sa de a formula nevoi cu caracter anticipativ; 

 legăturile dintre ramurile furnizoare şi cele adiacente, prin nivelul lor de 
dezvoltare şi de competitivitate; 

 mediul concurenţial intern. 
La factorii determinanţi şi naturali ai competitivităţii se adaugă şansa şi 

politica guvernului care influenţează toate cele patru categorii de factori şi im-
plicit procesul de punere în valoare a avantajelor competitive. 

                                                        
1
 M.Porter: Op. cit. 
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Toţi aceşti factori sunt şi acţionează în interacţiune, explicând „fiecare 
împreună cu ceilalţi” avantajele competitive în comerţul internaţional care sunt 
în acelaşi timp generatoare de investiţii străine directe. 

    Mediul concurenţial
 intern

ªansa

Guvernul

Dotare cu

factori

Caracteristicile

cererii interne

Legãturi dintre 

ramuri
 

Sursa: M. Porter: The Competitive Advantage of The Nations, The MacMillan Press Ltd., 
London, 1990. 

 

5.2.2. Stadiile dezvoltării competitive şi investiţiile străine 

Pornind de la faptul că procesul de creare şi dezvoltare a avantajelor 
concurenţiale este îndelungat, Porter elaborează prin modelul său o succesiu-
ne a stadiilor dezvoltării avantajelor concurenţiale naţionale. În evoluţia unei 
ţări se identifică patru asemenea stadii ale dezvoltării: 

 Stadiul dezvoltării bazate pe factori; 

 Stadiul dezvoltării bazate pe investiţii; 

 Stadiul dezvoltării bazate pe inovaţii; 

 Stadiul dezvoltării bazate pe proprietate. 
Potrivit cercetărilor ample făcute de Porter, rezultă că în cadrul sistemu-

lui determinanţilor şi a strategiilor dezvoltării un rol destul de important îl au fac-
torii de producţie şi investiţiile. 

La nivelul anului 1990, majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, ţările ca-
re au avut o economie planificată şi chiar unele ţări cu economie prosperă (în 
special cele cu abundenţă în resurse naturale, exemplu: Canada, Australia, 
Arabia Saudită, etc.) se aflau în stadiul dezvoltării bazate pe factori cu avanta-
jele competitive ce decurgeau din aceştia. 
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În al doilea stadiu al dezvoltării, volumul şi calitatea investiţiilor determină 
avantajul competitiv prin acţiunea de ameliorare a factorilor de producţie. Ja-
ponia şi Coreea de Sud sunt ţări a căror politică economică la nivel naţional 
vizează reducerea consumului prezent în favoarea investiţiilor pe termen lung. 

Etapa în care procesele de îmbunătăţire tehnologică, managerială, de 
modernizare a producţiei sunt indigenizate sau create de firmele naţionale re-
prezintă stadiul dezvoltării bazate pe inovaţii. Prin urmare, etapa obţinerii aces-
tora din afara graniţelor este depăşită în acest stadiu. Majoritatea statelor 
dezvoltate sunt sau au parcurs această etapă. 

În concepţia lui Porter, stadiul dezvoltării bazate pe proprietate conduce 
la declin. Bunăstarea prin ea însăşi conduce la o reducere a interesului pentru 
investiţii susţinute, înnoire şi perfecţionare. Sunt unele ţări (Marea Britanie, Ita-
lia) care au parcurs întregul ciclu şi în care avantajele competitive sunt greu de 
susţinut fiind necesară întoarcerea la primul stadiu. 

5.3. Rolul investiţiilor străine directe în modernizarea factorilor 
de producţie, crearea şi susţinerea avantajelor competitive 
în România 

În prezent, pentru ţările în curs de dezvoltare sau în tranziţie, moderniza-
rea nu este altceva decât o operaţie fundamentală prin care se întreprind re-
formele economice şi aducerea instituţiilor proprii la nivelul cerinţelor sistemului 
internaţional. 

Ca urmare, un obiectiv important este cel al creşterii producţiei de calita-
te şi productivităţii pentru asigurarea unei competitivităţi sporite printr-o intensă 
participare la comerţul internaţional. 

Fără îndoială că la începutul secolului viitor în viaţa economică a ţărilor 
în curs de dezvoltare sau în tranziţie vizate pentru integrare şi globalizare, pro-
cesului de relansare îi vor urma procesele de creştere şi dezvoltare econo-
mică. 

În acest context deosebit de complex, printre problemele care se pun 
pentru România sunt şi acelea ale stării resurselor economice, investiţiilor în 
general, a celor străine în particular şi rolul acestora în modernizarea înzestrării 
cu factori. 

5.3.1. Resursele economice - factor de bază pentru investiţii directe 
străine în România 

În ţările aflate în tranziţie investiţiile străine se dezvoltă diferit de la o ţară 
la alta, interesul investitorilor fiind în funcţie de avantajele pe care le creează 
resursele economice, de condiţiile sociale interne şi de cadrul legislativ atât 
intern, cât şi extern. 
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Privită din punct de vedere al resurselor economice, România dispune 
de avantaje pentru investiţii străine. Astfel se poate spune că exploatarea re-
surselor existente (de bază şi generale) reprezintă cea mai importantă sursă a 
avantajului competitiv al produselor româneşti. Se au în vedere condiţiile şi re-
sursele naturale, infrastructura, resursele umane, resursele de cunoştinţe şi de 
capital. 

Printre avantajele determinate de resursele economice care prezintă in-
teres pentru investitorii străini se pot aminti: 

 România are o gamă variată de materii prime şi resurse naturale, ea dis-
punând de ţiţei, gaze naturale, cărbuni, minerale diverse, metalifere şi 
nemetalifere (fier, cupru, plumb, sare, etc.). Diversitatea şi armonia bo-
găţiilor naturale (chiar dacă multe dintre aceste resurse sunt în cantităţi 
insuficiente) permite menţinerea activă a producţiei şi atunci când în rela-
ţii economice internaţionale intervin anumite sincope; 

 Clima, solul fertil, suprafeţele împădurite întinse, reţeaua hidrografică, 
potenţialul turistic, constituie surse deosebit de atractive pentru investito-
rii străini; 

 Reţeaua căilor de transport (rutiere, feroviare, fluviale, maritime şi aerie-
ne), de comunicaţie precum şi oportunităţile pentru noi căi de transport 
(autostrada transeuropeană, magistrala fluvială Rin – Main – Dunăre), 
amenajările portuare din Constanţa, etc.; 

 Potenţialul valoros al resurselor umane cu grad de pregătire ridicat şi 
cost scăzut, mult sub media europeană; 

 Structurile industriale diversificate (chiar dacă multe dintre ele au fost 
supradimensionate şi energofage) fac posibilă o cooperare inter şi 
intraramuri şi pot da naştere unor oportunităţi pentru investiţii străine pe 
fondul unor restructurări care să contribuie la creşterea producţiei, pro-
ductivităţii şi calităţii produselor pentru a face faţă concurenţei pe piaţa 
internă şi externă; 

 România are o piaţă internă care priveşte circa 23 mil. de consumatori, a 
doua ca mărime în Europa Centrală; 

 Situarea din punct de vedere geoeconomic deosebit de favorabilă la in-
tersecţia unor drumuri comerciale tradiţionale, în centrul unor cercuri 
concentrice din care primul permite accesul la o piaţă de circa 200 mil. 
de consumatori pe o rază de 1000 kilometri, ultimul ajungând până în 
China. 
Pe lângă avantajele ce decurg din înzestrarea cu resursele economice 

menţionate, interesul investiţional este alimentat indirect şi de alţi factori care 
nu sunt de natură economică, ca de exemplu: stabilitate politică (chiar dacă 
este totuşi fragilă), caracterul unitar al statului (uneori atacat subtil), cultura şi 
civilizaţia românească „structurată de la origini după modelul occidental” şi ori-
ginea latină a limbii aceeaşi cu cea a patru ţări importante din Europa (Franţa, 
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Italia, Spania, Portugalia), membre fondatoare ale Uniunii Europene. 

În procesul complex al fructificării avantajelor existente ca urmare a re-
surselor economice şi acţiunea indirectă a altor factori, un rol important îl are 
componenta juridică a climatului investiţional care are în vedere atât latura in-
ternă cât şi pe cea externă. 

Prin cadrul juridic intern se reglementează situaţia şi activitatea investito-
rilor străini în România şi cuprinde un sistem închegat de acte normative - legi, 
hotărâri guvernamentale, norme şi regulamente – care îşi găsesc temeiul juri-
dic general în Constituţie. 

Trei principii riguroase stau la baza elaborării legislaţiei române care re-
glementează investiţiile străine de capital în România şi anume: 

 Principiul tratamentului nediferenţiat (al egalităţii de tratament între inves-
titorii străini şi cei autohtoni); 

 Principiul accesului liber al investitorilor străini, la capital, în aproape toa-
te ramurile economiei; 

 Principiul imixtiunii minime a autorităţilor guvernamentale în activitatea 
investitorilor străini (rolul statului rezumându-se la acela de arbitru şi de 
observator al respectării aplicării legilor). 
 

Cadrul juridic extern cuprinde totalitatea normelor de drept internaţional 
prin care sunt reglementate relaţiile economice şi internaţionale precum şi pre-
vederile acordurilor bilaterale şi multilaterale la care o ţară este parte. 

Printre puţinele ţări ale lumii, România acordă prioritate rezolvării necon-
cordanţelor între reglementările legislative interne şi reglementările din pacte şi 
tratate internaţionale la care este parte (art. 20 din Constituţie). Aceasta oferă 
un plus de garanţie investitorilor străini. 

Nu este mai puţin important şi faptul că România este membră în organi-
zaţii şi organisme economice şi financiare internaţionale, dintre care: Fondul 
Monetar Internaţional (FMI), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare (BIRD), Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Comisia Eco-
nomică a ONU pentru Europa (CEE/ONU), etc, este semnatară a unor acorduri 
bilaterale, cu referire directă sau indirectă la activitatea de investiţii. 

5.3.2. Starea economiei româneşti şi investiţiile străine 

În pofida înzestrării cu factori precum şi a schimbării de sistem economic 
şi social, după 10 ani mersul economiei româneşti este sub aşteptări. 

Agenda 2000, conţinând punctele de vedere ale Comisiei în legătură cu 
solicitarea României de aderare la Uniunea Europeană arată: „Populaţia [Ro-
mâniei] reprezintă 6,5% faţă de cea a Uniunii, iar economia sa doar 1,5%. Pro-
dusul intern brut pe cap de locuitor este de cca. 24% din media realizată în 
Uniunea Europeană”; „România s-ar confrunta cu dificultăţi serioase dacă ar fi 
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expusă pe termen mediu presiunilor concurenţiale şi forţelor de piaţă din interi-
orul Uniunii […] o mare parte a industriei româneşti este depăşită, iar agricultu-
ra trebuie modernizată.”  

Este lesne de înţeles cât de mari sunt decalajele existente între econo-
mia românească şi economiile ţărilor Uniunii Europene sau, în general, eco-
nomiile ţărilor dezvoltate. 

În prezent, economia românească se caracterizează printr-o accentuare 
continuă a declinului său: scăderea producţiei industriale cu 8,9% în perioada 
1.01 – 3. 08. 1999 faţă de aceeaşi perioadă a anului 1998; deficitul comercial 
FOB/CIF pe ansamblu a şapte luni din anul 1999 a fost de 1083,8 mil. USD 
(1796,2 mil. USD în aceeaşi perioadă din anul precedent), pe semestrul I 1999, 
produsul intern brut (în termeni reali) a fost în scădere cu 3,9% faţă de acelaşi 
semestru al anului anterior

1
. 

Se pune întrebarea: care sunt cauzele generatoare ale declinului eco-
nomiei româneşti şi ce este de făcut? 

În opinia specialiştilor atât stoparea declinului economic şi cu atât mai 
mult înviorarea şi dezvoltarea economică durabilă nu putea şi nu poate fi asi-
gurată atât timp cât: 

 În politica economică se manifestă o atitudine politicianistă şi populistă în 
abordarea şi în soluţionarea problemelor; 

 Macrostabilizarea realizată nu este însoţită şi consolidată de restructura-
rea la nivel microeconomic; 

 Procesul investiţional continuă să se menţină la un nivel extrem de mo-
dest în raport cu nevoia de a restructura unităţile economice existente, 
de a dezvolta altele noi şi de a moderniza tehnologiile şi de a reînnoi 
produsele; 

 Cererea internă este stimulată de către guvern, în mod artificial, atât prin 
credite neperformante acordate unor regii şi unor mari întreprinderi cu 
capital de stat de către băncile de stat, cât şi prin subvenţii de la buget 
acordate unor întreprinderi pentru acoperirea pierderilor; 

 Economia continuă să fie afectată de indisciplina financiară, întreţinută 
de managementul marilor întreprinderi de stat, care nu este supus 
aproape nici unui control din partea statului în calitatea sa de proprietar.

2
 

Starea actuală a economiei naţionale şi evoluţia principalilor indicatori 
macroeconomici pun în evidenţă faptul că efortul trebuie orientat spre stabiliza-
re şi restructurare economică, înfăptuirea procesului de reformă în toate do-
meniile activităţii economice şi sociale. 

                                                        
1
 Comisia Naţională de Statistică, Buletin statistic lunar, nr. 8/1999. 

2
 Aurel Iancu: Investiţii de capital. Crearea proprietăţii şi dezvoltarea economiei reale Aca-
demia Română, Evaluarea stării economiei naţionale, Buletin septembrie/1999, Bucureşti, 
pag. 65. 
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Stoparea declinului şi relansarea economică nu se poate face decât 
printr-un substanţial efort investiţional şi de punere în valoare a avantajului în-
zestrării cu factori a economiei româneşti. Procesul investiţional şi de restructu-
rare are un caracter complex cuprinzând atât modernizarea utilajelor, a 
produselor, cât şi a economiei naţionale în ansamblu. 

Pentru înfăptuirea relansării economice şi pentru ca România să devină 
un partener activ, competitiv şi respectat se impun câteva direcţii de acţiune: 

 Stabilirea propriei strategii de dezvoltare; 

 O mai mare implicare a statului în procesul de stopare a declinului şi în 
relansarea economică; 

 Clarificarea drepturilor de proprietate în toată complexitatea sa; 

 Promovarea investitorilor interni şi externi; 

 Adaptarea reglementărilor corective care să asigure coerenţa legislaţiei 
economice; 

 Finalizarea structurii instituţionale dublată de asanarea financiară a eco-
nomiei. 

5.3.3. Rolul investiţiilor străine directe în modernizarea factorilor  
de producţie în România 

În contextul actual al economiei mondiale, investiţiile străine directe tind 
să devină alături de resursele proprii fiecărei ţări o principală sursă de finanţare 
şi antrenare a dezvoltării economice. 

Cu toate că economiile aflate în tranziţie privesc investiţiile străine direc-
te ca o soluţie pentru restructurarea şi relansarea economică, acestea sunt în-
că la un nivel redus. 

Un prim rol al investiţiilor străine este acela de a contribui la formarea 
brută şi creşterea capitalului în România cu deosebire în sectorul privat. 

Prin prisma avantajelor competitive, investiţiile străine directe reprezintă 
o cale prin care în economia acestor ţări se introduce comportamentul specific 
economiei de piaţă, are loc ameliorarea calităţii factorilor de producţie şi se în-
cearcă dezvoltarea „ unor avantaje competitive bazate pe factori de producţie 
specializaţi”. 

Astfel, aportul în tehnologie avansată pe care capitalul îl aduce şi de ca-
re economia autohtonă nu dispune şi nici nu are mijloace necesare de plată, se 
înscrie în procesul de ameliorare a factorilor de producţie. 

În România investiţiile directe străine au un rol benefic de punere în va-
loare a forţei de muncă calificate prin crearea de noi locuri de muncă. De ase-
menea, investiţiile străine directe constituie pârghii de consolidare a „legăturilor 
internaţionale şi ale interdependenţelor economice. Astfel, se creează avantaje 
competitive concretizate într-un anume volum al exporturilor pe piaţa internaţi-
onală, precum şi capacitatea de generare a unor efecte de antrenare asupra 
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industriilor adiacente.”
1
 

Rolul pe care trebuie să-l aibă investiţiile străine în procesul de relansare 
şi dezvoltare a economiei naţionale nu trebuie umbrit de anumite tendinţe de 
marginalizare din partea guvernelor şi a agenţilor economici în faţa capitalului 
autohton, necesar oricărei economii naţionale. 

De o deosebită semnificaţie este însă caracterul intensiv al investiţiilor 
străine directe, atunci când acestea sunt realmente investiţii directe şi nu achi-
ziţii de active supuse privatizării. 

                                                        
1
 Ada Mazilu, Politica de atragere a investiţiilor străine directe şi crearea avantajelor compe-
titive la nivel naţional, Institutul de Economie Mondială, Biblioteca de Economie Mondială, 
Buletin nr.22/1995, Bucureşti, pag. 65. 
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DEZASTRELE NATURALE –  
FENOMENE MEREU ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢII 

 

Omenirea s-a confruntat întotdeauna şi se confruntă şi în prezent cu o 
serie de evenimente cu caracter catastrofal, care au la bază atât fenomene na-
turale distructive (inundaţii, alunecări de teren, secete etc.), cât şi fenomene 
distructive de ordin tehnologic (dezastre industriale). 

Cercetările ştiinţifice efectuate în ultimii ani confirmă schimbările climati-
ce la nivelul planetei noastre, schimbări care au la bază poluarea tot mai ac-
centuată a mediului înconjurător. Procesul de încălzire a atmosferei, datorat 
„efectului de seră”, a determinat topirea gheţarilor, modificarea curenţilor de 
aer şi a cantităţilor de precipitaţii. Ca urmare a acestui fapt, Terra este afectată, 
pe aproape întreaga sa suprafaţă, de tot mai multe dezastre naturale, al căror 
bilanţ cuprinde, pe lângă importante pierderi materiale, şi un mare număr de 
victime. Potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), fenomenele me-
teorologice şi hidrologice extreme însumează 70% din dezastrele naturale, res-
tul fiind alunecări de teren, cutremure etc. 

Se apreciază că, în timp ce accidentele industriale sunt specifice mai 
ales ţărilor dezvoltate, dezastrele naturale se produc cu precădere în ţările cu o 
economie slab dezvoltată şi cu un mediu degradat, întrucât resursele financia-
re nu permit investiţii pentru realizarea de mijloace de protecţie (diguri, baraje 
etc.), iar exploatarea unor resurse naturale cu rol de protecţie, cum sunt pădu-
rile, se face în mod haotic. În această ultimă categorie de state poate fi inclusă 
şi România, care, după anul 1990, trebuie să facă faţă atât greutăţilor specifice 
tranziţiei la economia de piaţă, cât şi unor situaţii neprevăzute, cu un impact 
socioeconomic major, produse de fenomene naturale cu efecte distructive. 

Amploarea fără precedent a dezastrelor naturale, ca urmare a dereglări-
lor climatice la nivel planetar, a determinat Adunarea Generală a ONU să ad-
opte, la 11.XII.1987, Rezoluţia 42/169, care a declarat anii 1990-1999 
„Deceniul Internaţional pentru Reducerea Efectelor şi Dezastrelor Naturale” 
(IDNDR) (37, p. 59) 

IDNDR s-a constituit într-o formă de cooperare multinaţională, a cărei 
strategie a avut în vedere aspecte referitoare la conştientizarea şi prevenirea 
populaţiei în faza predezastru, la îmbunătăţirea sistemelor de avertizare, la 
atenuarea impactului dezastrelor asupra societăţii, la recuperarea postdezastru 
şi normalizarea situaţiei (18, p. 525). 

În acelaşi timp, pentru elaborarea unor concepte care să cuantifice im-
pactul negativ al dezastrelor, precum şi pentru stabilirea unui limbaj comun la 
nivel ştiinţific internaţional, sub egida ONU şi a IDNDR s-a editat, în 1992, un 
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dicţionar în limbile engleză, franceză şi spaniolă. Acest dicţionar defineşte se-
mantic şi metodologic principalii termeni care desemnează fenomenele natura-
le distructive şi cu care specialiştii operează în mod curent. 

Prezentăm în continuare sistemul de termeni definitorii pentru fenomene-
le naturale distructive utilizaţi în literatura de specialitate.  



 

 

Capitolul 1 
SISTEMUL DE CONCEPTE REFERITOARE 

LA FENOMENE NATURALE DEZASTRUOASE 

 

Pentru a pune în evidenţă incidenţa socioeconomică a unora dintre cele 
mai frecvente fenomene naturale extreme din ţara noastră: inundaţii, alunecări 
de teren şi secete, care încearcă, după 1990, tot mai greu societatea româ-
nească s-a realizat o documentare complexă, având ca punct de plecare sis-
temul de concepte definitorii pentru aceste procese. 

Astfel, termenul de hazard reprezintă „un fenomen aleator, de mare an-
vergură, imprevizibil, o nedeterminare în timp şi spaţiu, un salt calitativ, o treap-
tă sau un prag în evoluţia sistemului, care descarcă energii imense şi 
determină dezordine, dezechilibru pe scara evoluţiei fireşti a mediului, în dru-
mul său spre o nouă stare de echilibru” (10, p. 14).  

Dezastrul natural (din limba engleză), sinonim cu catastrofă (din limba 
franceză), este definit ca „o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, care 
cauzează pierderi umane, materiale şi de mediu, pe care societatea afectată 
nu le poate depăşi cu resurse proprii” (19, p. 9). 

Trebuie precizat că înţelesul termenului de dezastru poate varia de la o 
societate la alta, funcţie de posibilităţile de intervenţie. Astfel, pentru o ţară 
dezvoltată o situaţie apreciată drept un „incident minor” devine pentru o ţară cu 
posibilităţi reduse de intervenţie o „urgenţă majoră”. 

De regulă, sunt considerate dezastre naturale inundaţiile şi fenomenele 
meteorologice periculoase (furtuni, grindină etc.), alunecările de teren, secete-
le, seismele. Studiul de faţă face referiri la fenomenele menţionate mai sus, cu 
excepţia seismelor, care în concepţia noastră necesită o abordare specială. 

Sinonim cu dezastru şi catastrofă este termenul de calamitate, care de-
semnează „o nenorocire mare, un dezastru ce loveşte o colectivitate” (39, 
p. 126). 

Vulnerabilitatea este considerată ca fiind „gradul de pierderi (de la 0% 
la 100%) rezultate din potenţialitatea unui fenomen de a produce victime şi pa-
gube materiale” (19, p. 10). 

Un alt termen utilizat frecvent în cazul dezastrelor este cel de risc, care 

este definit ca fiind „numărul posibil de pierderi umane, persoane rănite, pagu-
be asupra proprietăţilor şi întreruperii activităţii economice în timpul unei peri-
oade de referinţă şi într-o regiune dată, pentru un fenomen natural particular” 
(19, p. 11). 

În raport cu particularităţile riscului a fost stabilită următoarea tipologie 
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(24): 

a) riscul natural – ca fiind probabilitatea acţiunilor naturale periculoase 
asupra omului sau a tehnosferei; 

b) riscul ecologic – riscul pentru mediul natural, generat de tehnosferă 

şi societate; 
c) riscul tehnogen – riscul pe care îl reprezintă tehnologia pentru om 

sau mediul natural; 
d) riscul social – riscul care apare în mijlocul societăţii şi este îndreptat 

contra sa. 
Analiza impactului socioeconomic al dezastrelor, indiferent de cauzele 

producerii (naturale sau antropice), trebuie să aibă în vedere trei elemente im-
portante: aria de producere a fenomenului distructiv, elementele de impact şi 
durata fenomenului (18). 

Aria de producere a unei catastrofe poate fi la scară mare, cuprinzând 
suprafeţe întinse de teren (cazul unor inundaţii, secete etc.) sau punctuală (in-
undaţii, alunecări de teren), efectele fiind direct proporţionale şi cu mărimea 
acestor areale. 

În ceea ce priveşte elementele de impact, acestea se referă la popula-
ţie (persoane decedate, persoane afectate de dezastru), la pagubele de natură 
individuală (case şi anexe gospodăreşti distruse sau avariate, culturi agricole 
compromise), precum şi la pierderile la nivel comunitar (obiective economice, 
obiective sociale şi culturale, căi de comunicaţie, precum şi reţele de alimenta-
re cu apă, de canalizare, telefonice etc.), care influenţează direct calitatea vieţii 
de zi cu zi, deoarece distrugerea acestora izolează comunităţile, lipsindu-le de 
surse vitale ale existenţei (apă, alimente, medicamente, combustibil etc.). 

Durata, ca al treilea element de analiză a fenomenului distructiv, cuprin-
de atât perioada de desfăşurare efectivă a acestuia, cât şi perioada 
postdezastru. Cumulată cu amplitudinea dezastrului, durata fenomenului îşi 
pune amprenta asupra proporţiilor distrugerilor, generând situaţii dintre cele 
mai dramatice în ceea ce priveşte salvarea de vieţi omeneşti şi de bunuri mate-
riale. 



 

 

Capitolul 2 
INUNDAŢIILE, UNUL DINTRE CELE MAI FRECVENTE 

FENOMENE NATURALE DEZASTRUOASE 

 

2.1. Dimensiunea şi impactul inundaţiilor  

2.1.1. Inundaţiile pe plan mondial 

Inundaţiile se definesc ca o „acoperire temporară de apă a unei porţiuni 
de teren, urmare a creşterii nivelului unui râu, lac sau altă masă de apă” (19, p. 
89). 

După cum rezultă din statistici, documente şi alte materiale informative, 
inundaţiile reprezintă fenomenul natural distructiv cu cea mai mare frecvenţă 
de producere în multe ţări de pe glob, inclusiv România, având un impact deo-
sebit de puternic asupra calităţii vieţii comunităţilor afectate. 

Dacă este să ne referim la ultimii ani ai secolului al XX-lea, putem să 

remarcăm atât numărul mare de inundaţii pe glob, cât şi efectele dezastruoase 
ale acestora, prin creşterea cantităţilor de apă căzute şi, respectiv, a 
torenţialităţii, în strânsă legătură cu modificările climatice la nivel planetar şi cu 
exploatarea neraţională a pădurilor. 

Atenţia specialiştilor şi a comunităţii internaţionale s-a îndreptat, în mod 
special, asupra zonelor în care s-au petrecut inundaţiile cu cele mai grave con-
secinţe. 

Astfel, în 1998, China a cunoscut cele mai mari inundaţii după cele din 
anii 1949 şi 1954, când au murit 57000 şi, respectiv, 33000 de persoane. Ofici-
alităţile au apreciat că amploarea inundaţiilor din 1998 s-a datorat, în principal, 
despăduririlor accelerate din ultimii 20 de ani, care au provocat o puternică 
eroziune a solului şi acumularea de aluviuni, care au determinat ridicarea patu-
lui fluviilor şi ruperea digurilor. Inundaţiile, însoţite în unele locuri şi de alunecări 
de teren, au provocat moartea a circa 3700 de persoane şi au afectat alte 240 
de milioane de locuitori ai acestei ţări. Au fost acoperite de ape peste 21 de 
milioane de hectare de teren arabil, au fost distruse 5 milioane de locuinţe şi 
peste 44000 de şcoli. La toate acestea s-au adăugat numeroase pagube eco-
nomice, care au impus adoptarea unor măsuri de austeritate din partea statului 
chinez. 

Tot în anul 1998, ploile musonice care au căzut asupra Bangladeshului 
timp de câteva luni au afectat grav populaţia şi economia acestei ţări, care este 
una dintre cele mai sărace din lume. Conform declaraţiilor oficiale, numărul 
persoanelor care şi-au pierdut viaţa din cauza inundaţiilor prelungite a fost de 
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peste 500, iar peste 30 de milioane de locuitori au rămas fără locuinţe. Datorită 
pierderilor, care au depăşit 3,4 miliarde USD, Bangladeshul a lansat comunită-
ţii internaţionale un apel de ajutor financiar, avându-se în vedere că perioada 
imediat următoare inundaţiilor urma să fie una extrem de critică pentru această 
ţară, unde calamităţile au provocat pagube imense culturilor de cereale. 

În spaţiul geografic al Asiei au mai cunoscut inundaţii dezastruoase, în 
anul 1998, Japonia, Coreea de Sud, India. 

În zonele calde ale globului, inundaţiile catastrofale sunt produse, de ce-
le mai multe ori, de uraganele care lovesc periodic coastele oceanelor. Organi-
zaţia World Wild Found (WWF) avertizează că uraganele se vor înmulţi în 
următorii ani, ca urmare a succesiunii periodice a perturbaţiilor atmosferice din 

zona ecuatorială a oceanelor
1
. De altfel, acest fapt a fost pus în evidenţă şi de 

statistici, care arată că dacă între 1995 şi 1998 în lume s-au produs 33 de ura-
gane, în 1998 s-au format 10 numai între lunile august şi septembrie, iar pe 25 
septembrie, în premieră absolută, 4 uragane evoluau simultan. 

Unul dintre cele mai devastatoare uragane ale anului 1998 a fost ciclonul 
Mitch, care în trecerea sa peste America Centrală, a provocat o tragedie de 
„proporţii biblice”: peste 11000 de morţi şi peste 15000 daţi-dispăruţi în inunda-
ţiile şi alunecările de teren din Honduras, Nicaragua, Guatemala şi El Salvador. 
Costurile distrugerilor au fost enorme: 4 miliarde de USD în Honduras (echiva-
lent cu 1/3 din PIB) şi 1 miliard în Nicaragua. La toate acestea s-au adăugat 
suferinţele populaţiei: aproape jumătate din locuitorii Hondurasului au fost eva-
cuaţi, iar 70% au fost lipsiţi de apă potabilă. În cazul acestui stat, uraganul 
Mitch s-a suprapus peste o ţară cu grave probleme ecologice, care cu puţin 
timp în urmă pierduse datorită incendiilor peste 11000 km

2
 de pădure. Ca ur-

mare, efectele devastatoare ale inundaţiilor au fost amplificate de inundaţiile de 
teren care au distrus numeroase case, ferme, şosele, poduri etc. (23). 

Şi în anii care au urmat, populaţia globului a fost confruntată cu catastro-
fe naturale de proporţii. Astfel, în 1999, în Asia, ploile torenţiale au lovit din nou 
China, unde circa 400 de persoane au murit, 66 de milioane de oameni au avut 
de suferit, iar 1,8 milioane au rămas fără adăpost. Ploile au devastat Coreea 
de Sud, Filipine, Thailanda, Cambodgia, Vietnam. În Thailanda, spre exemplu, 

                                                        
1
 Aceste perturbaţii sunt cunoscute sub numele de „El Nińo”, care este un front de aer cald, 
şi „ La Nińa”, care este un front rece, ambele având drept cauză încălzirea globală a at-
mosferei datorită efectului de seră. El Nińo este un eveniment climatic imprevizibil, care 
afectează Oceanul Pacific. Vânturile îşi schimbă direcţiile, iar o imensă masă de aer cald, 
în mod normal situată de-a lungul coastelor asiatice se deplasează spre coastele ameri-
cane, perturbând tot ecosistemul acestei jumătăţi de glob. El Nińo din 1982-1983 a fost 
foarte violent. Două, de mai mică intensitate, i-au urmat în 1986 şi 1991-1992. Cel din 
1997-1998 a fost devastator. La Nińa, care este o masă de aer rece, urmează adesea tre-
cerii lui El Nińo şi poate avea efecte total contrarii, dar la fel de devastatoare ca acesta, 
provocând inundaţii, furtuni şi ploi diluviene în emisfera nordică şi secetă în cea sudică. 
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numai în provincia Chanraburi 100000 de persoane au fost deplasate sau afec-
tate de inundaţii, circa 600 de case au fost distruse, 665 şosele afectate grav şi 
27000 ha de teren cultivate au fost devastate. La nivelul întregii ţări, pagubele 
au fost estimate la 8,7 milioane de dolari. 

America Centrală, pentru al doilea an consecutiv, a cunoscut efectul ploi-
lor diluviene, care au provocat câteva zeci de morţi, evacuarea a peste 100000 
de persoane, distrugerea culturilor agricole, a locuinţelor şi infrastructurii.  

Pe data de 16 septembrie 1999, uraganul Floyd a lovit coasta de est a 
Statelor Unite, provocând 12 morţi, inundaţii şi daune imense. Acest uragan 
enorm, de talia Franţei, a dus la exodul spre interiorul ţării a peste 2,6 milioane 
de persoane, un record istoric, aşa cum apreciau agenţiile de presă. 

 

„2,6 milioane de persoane au pornit pe şosele în căutarea unui adă-
post, în cadrul cele mai mari operaţiuni de evacuare petrecute vreodată în 
Statele Unite, într-o dezordine de nedescris. Şoselele au fost luate cu asalt 
de maşini supraîncărcate, fiecare dorind să-şi salveze cât mai multe lucruri. 
Miercuri (15 septembrie) oraşele de pe coasta Atlanticului erau pustii şi doar 
puţini automobilişti mai circulau debusolaţi”(1). 

 

Efectele acestui dezastru au fost mult diminuate atât datorită măsurilor 
preventive şi postdezastru luate de autorităţile americane, cât şi transformării 
uraganului, în final, într-o furtună tropicală. Cele mai încercate de dezastru au 
fost statele din sud-estul SUA, care au trebuit să facă faţă unor puternice inun-
daţii. 

 

„Trebuie să mulţumim lui Dumnezeu, Floyd s-a îndepărtat şi nu ne-a 
lovit atât de dur pe cât am crezut” declara preşedintele Bill Clinton într-o con-
ferinţă de presă a Agenţiei Federale pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgen-
ţă (FEMA), anunţând deblocarea a 520 de milioane de dolari pentru 
asistarea victimelor urganului în statele Florida, Georgia, Carolina de Nord şi 
de Sud, precum şi luarea de măsuri speciale în cazul Carolinei de Nord, sta-
tul cel mai afectat de trecerea uraganului”(2).  

 

În comparaţie cu situaţia creată de uraganul Floyd, mult mai dramatice 
au fost însă inundaţiile catastrofale şi alunecările de teren provocate de ploile 
torenţiale care s-au abătut, în luna decembrie a anului 1999, asupra coastei 
caraibiene a Venezuelei. Bilanţul victimelor a depăşit 30000 de morţi, 
înregistrându-se peste 200000 de persoane fără locuinţă şi pagube materiale 
de miliarde de dolari. 
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Preşedintele ţării, Hugo Chavez, a ordonat evacuarea mai multor ca-
zărmi în care să poată fi adăpostite provizoriu zecile de mii de sinistraţi, găz-
duiţi iniţial în biserici, şcoli sau instituţii publice din Caracas. „Până în 
prezent, prioritatea a fost de a salva vieţi, de a îngriji mii de victime. Înce-
pând de acum avem de-a face cu etapa cea mai dificilă, cea mi dură, aceea 
a reconstrucţiei” a arătat ministrul venezuelean de externe Jose Vicente 
Rangel. Guvernul a planificat deja reinstalarea sinistraţilor „provizoriu în re-
giunile unde se află în prezent şi încearcă să le asigure o locuinţă, o slujbă, 
asistenţă sanitară”(45).  

 

Cu toate eforturile depuse, Venezuela, ţară latino-americană în curs de 
dezvoltare şi cu posibilităţi scăzute de intervenţie şi ajutorare a populaţiei sinis-
trate, a apelat la sprijin internaţional. În acest sens, Adunarea Generală a ONU 
a adoptat în unanimitate o rezoluţie, cerând comunităţii internaţionale să furni-
zeze un ajutor rapid şi generos pentru susţinerea eforturilor de salvare şi re-
construcţie a Venezuelei distrusă de inundaţii şi alunecări de teren. Totodată, 
Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie generală privind coordonarea 
acţiunilor umanitare internaţionale, în cazul unor catastrofe naturale, în special 
în ţările în curs de dezvoltare. 

Anul 2000 a înregistrat, ca şi anii precedenţi, numeroase inundaţii catas-
trofale datorită dereglărilor climatice. Reţin atenţia, în mod deosebit, inundaţiile 
din Africa Australă, petrecute în lunile februarie şi martie, care au lovit Africa de 
Sud, Zimbabwe, dar mai ales Mozambicul. 

După cum au afirmat autorităţile mozambicane, în urma inundaţiilor cel 
puţin 350 de persoane şi-au pierdut viaţa, 250000 au rămas fără adăpost, iar 
1,5 milioane de oameni (la o populaţie de 17 milioane de locuitori) au fost 
afectaţi direct. 

 

„În unele regiuni ale Mozambicului, oamenii, cărora apa le ajungea de-
seori până la brâu, înaintau cu dificultate, purtându-şi în braţe copiii sau puţi-
nele lucruri pe care le-au putut salva spre locuri mai ferite unde elicopterele 
puteau ateriza. În unele cazuri, familiile au fost separate, copiii fiind încredin-
ţaţi membrilor echipelor de salvare”. 

„Elicopterele care au efectuat misiuni aproape fără întrerupere au reu-
şit să salveze sute de persoane din centrul şi sudul Mozambicului. Alte câte-
va sute de civili, care se adăpostiseră pe acoperişuri, în copaci şi pe stâlpi 
au fost urcaţi la bordul elicopterelor…”(30).  

 

Proporţiile inundaţiilor din Mozambic au determinat organizarea unei 
operaţiuni multinaţionale de ajutorare a populaţiei sinistrate. La această opera-
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ţiune au participat elicoptere şi avioane aparţinând mai multor state, care au 
efectuat atât zboruri de salvare, cât şi transporturi de alimente, apă şi medica-
mente în zonele afectate de inundaţii. De asemenea, Comisia Europeană şi-a 
manifestat intenţia de a procura fonduri pentru reconstrucţia economică a Mo-
zambicului în următorii trei sau patru ani. 

În cea de-a doua jumătate a anului 2000, inundaţiile au afectat, în mod 
repetat, mai multe ţări din vestul Europei. Astfel, în luna septembrie a acestui 
an, sudul Italiei a fost devastat de puternice inundaţii datorate ploilor abunden-
te. Un puternic torent a lovit localitatea Soverano, producând moartea a 12 
persoane şi dispariţia altor 11, în timp ce 38 au fost spitalizate. După o lună de 
la acest dezastru, Italia s-a aflat din nou sub potop. De această dată, inundaţii-
le au avut o arie mai largă, cuprinzând, pe lângă nord-estul Italiei, sudul Elveţi-
ei şi sud-estul Franţei. Inundaţiile, care au lovit mai ales Italia, au avut un bilanţ 
cutremurător în această ţară: 19 morţi, 15 dispăruţi, peste 500000 de persoane 
evacuate, numeroase drumuri şi căi ferate distruse sau închise, zone fără apă 
potabilă, curent electric, gaze şi telefonie, multe fabrici şi şcoli închise. 

 

Oraşul Torino a fost greu încercat de ape.„Padul a depăşit cu aproape 
şapte metri cota de alarmă, inundând o mare parte a oraşului, care este rupt 
în două prin închiderea celor 16 poduri de traversare. Monumentul de piatră 
din parcul Valentino, care măsura inundaţiile Padului încă de prin anii 1800, 
a fost acoperit complet de ape, semn că aşa dezastru nu s-a mai pomenit. 
Şcolile de toate gradele vor rămâne închise. Spitalul Savia a fost evacuat… 
a fost inundat şi Institutul Politehnic din Torino. Nu a scăpat de inundaţii nici 
Palatul de Gheaţă „Torre Pelice”, căruia i-a căzut acoperişul (acest complex 
va găzdui „Olimpiada albă” din 2006).” 

„La Torino au fost scene de supravieţuire cum doar în război s-au mai 
văzut: cozi imense la magazine, lume nervoasă la cozile unde se distribuiau 
apă minerală şi lapte.” 

„Valea Aosta este cea mai afectată dintre zonele calamitate. Regiunea 
este complet izolată…fără apă potabilă, alimente, curent electric şi căldură. 
Numărul morţilor se ridică la zece, iar cel al dispăruţilor la şapte. Aria inunda-
tă şi distrusă s-a mărit, zeci de mii de persoane au fost nevoite să-şi petrea-
că nopţile în maşinile cu care s-au refugiat pe coline, în cazărmi şi 
biserici”(27).  

 

Alte ţări care s-au confruntat cu inundaţii în ultimele luni ale anului 2000 
au fost Spania, Anglia şi, din nou, Italia şi Franţa. Reţin în mod deosebit atenţia 
inundaţiile din Marea Britanie, cele mai grave din ultima jumătate de secol, ca-
re au afectat la începutul lunii noiembrie, conform Agenţiei Britanice a Mediului, 
circa 3000 de case în întreaga ţară. Pentru prevenirea unor astfel de catastro-
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fe, Guvernul de la Londra a anunţat alocarea a 51 de milioane de lire sterline. 

Intensificarea fenomenelor naturale distructive la nivel planetar, ca urma-
re a modificărilor climatice, a declanşat o acţiune conjugată a specialiştilor, în 
urma căreia a fost creat Grupul Interguvernamental privind Evoluţia Climei – 
GIEC –, care reuneşte circa 2000 de cercetători din întreaga lume. Rapoartele 
acestui grup scot în evidenţă riscurile încălzirii planetei datorită efectului de se-
ră şi se constituie în apeluri către guverne, care trebuie să se angajeze în alte 
strategii de dezvoltare, energetice şi industriale, pentru a remedia instabilitatea 
climatică ce se manifestă în momentul de faţă. 

2.1.2. Fenomenul inundaţiilor în România 

Tipuri de inundaţii şi zonele de risc 

Poziţia României în cadrul Europei, la interferenţa maselor de aer uscate 
din est, cu cele umede din vest şi sud, imprimă ţării noastre un climat complex, 
caracterizat prin alternanţa perioadelor secetoase cu cele ploioase. 

În funcţie de regimul precipitaţiilor, de influenţa reliefului şi de structura 
lui geologică, de particularităţile solurilor şi ale vegetaţiei, reţeaua hidrografică 
prezintă mari variaţii de debite atât în cursul unui an, cât şi de la un an la altul. 

Astfel, în anii ploioşi, când debitele râurilor cresc foarte mult, pe teritoriul 
ţării noastre se produc numeroase inundaţii. Ca urmare, dintre toate fenomene-
le naturale cu efecte dezastruoase, inundaţiile, şi, asociate acestora, în unele 
cazuri, alunecările de teren, au cea mai mare incidenţă şi încearcă greu Ro-
mânia, datorită impactului deosebit asupra economiei şi mediului, implicit asu-
pra calităţii vieţii populaţiei afectate. 

În urma unor asemenea calamităţi naturale, zone întregi, în care starea 
de sărăcie nu era o caracteristică economică dominantă, pot deveni peste 
noapte areale mai mult sau mai puţin continue de comunităţi sărace sau cu un 
mare risc de sărăcie. În alte zone, dezastrele se suprapun unor zone în care 
sărăcia comunitară este un fenomen deja instalat, accentuând şi mai mult de-
teriorarea situaţiei economice a locuitorilor. 

În raport cu cauzele care le produc, specialiştii disting următoarele tipuri 
de inundaţii (22): 

a) inundaţii determinate de viituri în albiile râurilor şi de depăşirea capa-
cităţii de transport a acestora, ca urmare a ploilor torenţiale; 

b) inundaţii provocate de accidente la construcţiile hidrotehnice sau de 
nefinalizarea acestora; 

c) inundaţii determinate de blocarea albiei râurilor cu diverşi plutitori sau 
gheaţă; 

d) inundaţii prin creşterea nivelului freatic – aşa-numitele băltiri -, ca ur-
mare, în special, a unor cauze antropice (deficienţe la sistemele de 
irigaţii, lacuri de acumulare etc.); 
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e) inundaţii dirijate, în scopul salvării unor obiective sau zone locuite; 
f) alte tipuri de inundaţii. 

În România, de-a lungul timpului, s-a conturat o serie de arii care suferă 
periodic consecinţele unor dezastre naturale. Pentru identificarea şi delimitarea 
zonelor în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene 
naturale distructive, în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
(PATN), elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în 
colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în Secţiunea a 
V-a sunt prezentate zonele cu risc natural (inundaţii şi alunecări de teren). 

Această secţiune, în fază de proiect, ce urmează să fie supusă aprobării Parla-
mentului, constituie un instrument de lucru în elaborarea politicilor de dezvolta-
re la nivel judeţean şi zonal, stabilind zonele prioritare de intervenţie, stoparea 
efectelor gestionării greşite a arealelor cu astfel de riscuri, măsurile pentru pro-
tecţia terenurilor, construcţiilor şi a oamenilor (47). 

Deşi harta riscului la inundaţii arată că cea mai mare parte a României 
este vulnerabilă la acest tip de dezastru, totuşi zonele cu cel mai mare risc sunt 
situate, în special, în bazinele hidrografice ale unor râuri mari, cum ar fi Mure-
şul, Someşul, Crişurile, Oltul superior, Siretul. De asemenea, un risc însemnat 
îl prezintă şi zonele situate în lungul Dunării şi în delta acestui fluviu, precum şi 
pe râurile mai mici din partea centrală a Moldovei (Jijia, Bahlui, Bârlad). 

Se impune precizarea că aşezările cu cel mai mare risc de inundaţii se 
află în zonele de deal, de podiş şi de munte, deoarece cea mai mare parte a 
acestora este situată în lungul râurilor, unde „valea constituie astăzi, ca şi în 
trecut, de altfel, domeniul de expansiune teritorială şi de afirmare economică 
pentru marea majoritate a localităţilor rurale” (3, p. 29). 

Referitor la frecvenţa inundaţiilor, literatura de specialitate menţionează 
faptul că, în secolul care a trecut, în ţara noastră au fost 42 de ani cu viituri im-
portante. Cele mai mari revărsări de ape din ultimii 50 de ani s-au produs în 
1966 (în Banat), în 1969 (în bazinul Motru-Tismana şi în bazinele hidrografice 
Jijia, Bahlui şi Bârlad), în 1970 (pe arie foarte mare, în nordul Transilvaniei şi 
Maramureş, pe Someş, pe Târnave şi pe cursul mijlociu al Someşului), în 1975 
(pe Oltul superior, pe Târnave, Arieş, Mureşul superior, Ialomiţa, Buzău şi Tro-
tuş), în 1979 (pe Argeş şi Dâmboviţa), în 1980 (în vestul ţării, pe Crişuri şi Bar-
cău), în 1988 (pe Siret şi Bârlad) (22). 

Din acest lung şir de viituri, inundaţiile din 10-15 mai 1970 au fost catas-
trofale şi s-au datorat cantităţilor mari de precipitaţii, la care s-au adăugat apele 
provenite din topirea zăpezilor. Inundaţiile au avut o mare extensiune spaţială 
(circa 50000 km

2
) şi s-au produs în Maramureş şi nordul Transilvaniei, unde s-

au înregistrat debite excepţionale pe Someş (probabilitate de producere o dată 
la 100 de ani), în bazinele Târnava Mare şi Târnava Mică, pe cursul mijlociu al 
Mureşului (probabilitate de producere o dată la 200 de ani). 
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„Urmările acestor inundaţii au fost grave: 179 de victime omeneşti şi 
pagube materiale directe de circa 1 miliard de dolari. Au fost afectate de in-
undaţii peste 1500 de localităţi, principalele pagube fizice fiind: 

 peste 83000 de case de locuit inundate, din care distruse sau avariate 
40000; 

 20500 alte construcţii inundate, din care distruse şi avariate 14600; 

 730 km de căi ferate, 2270 km de drumuri, 2200 de poduri şi podeţe, 
1800 de linii electrice, 690 km de linii telefonice distruse sau avariate; 

 circa 500000 ha de culturi agricole distruse; 

 37000 de animale şi 65000 de păsări pierdute; 

 37 de mari unităţi industriale avariate, din totalul de 250 unităţi inunda-
te; 

 peste 20000 ha terenuri alunecate, afectând terenuri agricole, căi de 
comunicaţie, case etc.” (22, p. 112). 

 
 
Frecvenţa inundaţiilor în România, în perioada 1991-2000, şi efectele 

acestora asupra populaţiei 

După o perioadă secetoasă destul de lungă, ţara noastră a intrat în ulti-
mul deceniu al secolului al XX-lea în ciclul anilor ploioşi, care au produs inun-
daţii soldate cu mari pierderi materiale şi de vieţi omeneşti. România a fost 
luată prin surprindere de amploarea şi repetarea, mai mulţi ani la rând, a aces-
tor fenomene distructive, în condiţiile în care nu dispunea, la începutul anilor 
‟90, nici de legislaţia necesară, nici de programe adecvate pentru rezolvarea 
unor stări de criză generate de asemenea situaţii. 

La producerea inundaţiilor, care au avut la bază cauze în principal natu-
rale, respectiv cantităţile excesive de precipitaţii căzute într-un timp foarte 
scurt, a mai contribuit şi o serie de factori de natură antropică. Avem în vedere 
unele practici cu urmări dintre cele mai nefaste, cum ar fi defrişările iraţionale 
din ultimii ani, lucrările agricole necorespunzătoare sau chiar mari suprafeţe 
necultivate, care generează incapacitatea de absorbţie a apei de către sol, 
eroziunea versanţilor şi colmatarea albiilor de râu, acţiuni cu urmări neaştepta-
te, pe care nimeni nu le-a gestionat în mod eficient. Acestor cauze li s-a mai 
adăugat rezistenţa slabă a unor baraje şi diguri, nefinalizarea unor lucrări de 
protecţie contra inundaţiilor, precum şi amplasarea uneori necorespunzătoare 
a construcţiilor. 

 

 

 Inundaţii provocate de viituri şi fenomene meteorologice periculoase 

a) Aspecte de ordin teritorial  
În perioada 1991-2000, cantităţile mari de precipitaţii căzute asupra teri-
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toriului României au determinat creşteri importante de debite şi formarea de 
viituri pe numeroase râuri, cu depăşiri ale cotelor de inundaţii. Se apreciază că 
furtunile, precipitaţiile excesive, grindina şi alte fenomene meteorologice peri-
culoase sunt urmarea directă a schimbărilor climatice globale, determinate de 
poluare şi degradarea mediului înconjurător. 

Pentru perioada la care ne referim, inundaţiile provocate de viituri au de-
butat în anul 1991 şi s-au datorat precipitaţiilor deosebit de abundente căzute 
la sfârşitul lunii iulie în partea centrală şi inferioară a bazinului Tazlău, din cu-
prinsul judeţului Bacău. 

În anii care au urmat, condiţiile meteorologice au accentuat creşterea 
torenţialităţii şi extinderea inundaţiilor în aproape toate judeţele României. 
Acest lucru a fost posibil şi datorită următoarelor situaţii: 

 întreruperea lucrărilor destinate apărării împotriva inundaţiilor, din lipsa 
fondurilor; 

 extinderea defrişărilor şi neefectuarea de împăduriri; 

 neexecutarea de lucrări pentru diminuarea torenţialităţii în zonele monta-
ne, în scopul protejării obiectivelor şi populaţiei din aval. 
Conturarea dimensiunii spaţiale a inundaţiilor pe teritoriul ţării noastre, în 

perioada 1992-1998, s-a făcut în baza raportului întocmit de Comisia centrală 
pentru apărarea împotriva inundaţiilor fenomenelor meteorologice pericu-
loase şi accidentelor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului (46). 

Astfel se remarcă faptul că, între 1992 şi 1998, un număr de 39 de judeţe 
au trebuit să facă faţă furiei apelor, care, pe lângă numeroasele distrugeri ma-
teriale şi victime, au generat, în multe cazuri, şi alunecări de teren, ce au ampli-
ficat caracterul distructiv al acestui tip de dezastre. 

În funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, în perioada menţionată se 
conturează două intervale de timp distincte (graficul nr. 1), care se caracteri-
zează prin extensiune spaţială diferită, şi anume: 

a) intervalul 1992-1994, care corespunde începutului perioadei ploioase, 
numărul maxim de judeţe în care s-au produs revărsări de ape fiind 
de 15; 

b) intervalul 1995-1998, în care inundaţiile au avut o amploare deosebit 
de mare, numărul judeţelor calamitate ajungând la 34. 
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Graficul nr. 1. Evoluţia numărului de judeţe afectate de inundaţii în peri-
oada 1992-1998 
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Indiferent însă de intervalul de producere a inundaţiilor, se constată că, 
în perioada 1992-1998, unele judeţe au suferit „lovituri repetate”, a căror frec-
venţă conduce la următoarea ierarhizare de situaţii (anexa nr. 1): 

a) Judeţe în care inundaţiile au avut o frecvenţă mare, producându-se 
în decursul a 5 - 7 ani. Numărul acestora s-a ridicat la 18, cele mai 
multe în Moldova (7) şi Transilvania (6), dar şi în Banat (2), Crişana - 
Maramureş (2) şi Dobrogea (1). 

b) Judeţe în care inundaţiile au înregistrat o frecvenţă medie, respectiv 

în decursul a 3 - 4 ani, şi al căror număr a fost de 16, dintre care 7 în 
Muntenia, 4 în Transilvania, câte două în Crişana şi Oltenia şi unul în 
Dobrogea. 

c) Judeţe cu o frecvenţă scăzută a inundaţiilor, ce s-au produs în de-

cursul a 1-2 ani, şi al căror număr de 6 s-a repartizat astfel: trei în Ol-
tenia, 2 în Muntenia şi unul în Moldova. 
 

Pe ansamblul ţării se constată că judeţele cele mai predispuse la acest 
gen de calamităţi naturale, după cum rezultă din datele de mai sus, au fost cele 
din Transilvania şi Moldova, urmate de judeţele din Muntenia, Oltenia, Crişana 
- Maramureş şi Dobrogea. Ceea ce este mai grav este faptul că judeţele cala-
mitate au trebuit să facă faţă, într-un interval scurt de timp, nu numai mai mul-
tor ani cu inundaţii, ci şi inundaţiilor succesive în cursul aceluiaşi an. 
Exemplificăm cu informaţii privitoare la anul 1998, pentru care există date sufi-
ciente şi semnificative. 

Astfel, în acest an, inundaţiile au afectat un număr de 34 de judeţe, din-
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tre care 25 au avut parte de două, trei sau chiar patru asemenea dezastre 
(anexa nr. 2). 

Este vorba de Bacău, Iaşi şi Suceava cu trei inundaţii succesive, Boto-
şani şi Neamţ cu patru inundaţii, judeţe situate în Moldova, urmate de unele 
judeţe din Transilvania, Crişana şi Oltenia, unde s-au produs mai multe ase-
menea calamităţi. 

 

b) Consecinţele inundaţiilor produse de viituri  
Dezastrele naturale, între care şi inundaţiile, au un impact deosebit asu-

pra populaţiei, economiei şi mediului înconjurător. Specialiştii consideră că 
aprecierea mărimii impactului implică o analiză laborioasă şi trebuie să se ba-
zeze pe trei criterii principale, şi anume: mortalitate, număr de persoane afecta-
te şi estimarea pagubelor (18).  

Din păcate, legislaţia aferentă nu ţine seamă în totalitate de aceste crite-
rii ştiinţifice. Astfel, în ceea ce priveşte impactul direct asupra populaţiei 
(număr decedaţi, număr de persoane afectate) H.G. nr. 638/1999 cu privire la 
Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorolo-
gice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice nu prevede 
includerea în conţinutul raportului de sinteză (anexa nr. 1), a numărului de per-
soane care au avut de suferit de pe urma calamităţilor. Referitor la populaţie se 
înregistrează numai numărul de victime. În general, acest raport pune accentul 
pe pagubele economice, fizice şi valorice, fără o evaluare calitativă, în funcţie 
de fiecare comunitate şi pe familii afectate. 

Conformându-se acestui mod de înregistrare a efectelor inundaţiilor, Ra-
portul comisiei centrale pentru apărarea împotriva inundaţiilor din MAPPM., în 
perioada 1992-1998, oferă o imagine incompletă asupra impactului acestui tip 
de dezastre. Lipsa datelor despre componenta socială a fenomenului se resim-
te atât la nivelul organelor abilitate să rezolve punctual consecinţele inundaţii-
lor, cât şi la nivelul structurilor ştiinţifice preocupate de evaluări calitative.  

Referitor la pagube, pentru interpretarea situaţiei referitoare la inundaţii-

le din România, în perioada 1992-1998, am aplicat următoarea metodologie: 
plecând de la pagubele totale din fiecare an, pe fiecare judeţ, aşa cum au fost 
ele calculate de respectiva Comisie din cadrul MAPPM., la nivelul preţurilor din 
septembrie 1998, şi aplicând un coeficient de risc, în funcţie de numărul dezas-
trelor înregistrate, s-a obţinut gradul de vulnerabilitate la inundaţii (ponderea 
pierderilor) a fiecărei unităţi teritorial - administrative. 

Pe baza acestuia, judeţele au putut fi ierarhizate cu mai multă rigoare, 
evidenţiindu-se modul în care se poziţionează ele în contextul hărţii României 
din perspectiva vulnerabilităţii la inundaţii (anexa nr. 3). Menţionăm că între anii 
1992 şi 1998 au putut fi delimitate trei categorii de judeţe, şi anume:  
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 judeţe cu vulnerabilitate ridicată la inundaţii (între 4,5 şi 12,3% din total 
pagube pe ţară), în număr de 7; 

 judeţe cu vulnerabilitate medie la inundaţii (între 1,1 şi 3,7% din total pa-
gube), în număr de 22; 

 judeţe cu vulnerabilitate scăzută la inundaţii (între 0,01 şi 1,6% din total 
pagube), în număr de 11. 
 

Fenomenul inundaţiilor este atât de dinamic şi de complex încât nu este 
exclus ca, de la un an la altul, anumite judeţe să se repoziţioneze în funcţie de 
indicatorul vizat de noi. De exemplu, judeţul Mehedinţi situat în grupa a treia de 
vulnerabilitate între 1992 şi 1998, a înregistrat în anul 1999 pierderi însemnate, 
care pot să-l treacă în categoria a doua.  

 

În noaptea de 12/13 iulie 1999, locuitorii satelor mehedinţene au cu-
noscut cel mai mare prăpăd care s-a abătut vreodată asupra acestor locuri. 
Potopul, care a durat 12 ore, a creat un adevărat dezastru, acoperind cu apă 
şi nămol sute de locuinţe din numeroase localităţi ale judeţului. Circa 50% 
din satele Mehedinţiului – majoritatea din zona montană şi colinară – au fost 
lipsite de energie electrică şi telefon. Unele dintre aşezări au fost izolate, da-
torită căilor de acces devenite impracticabile şi a podurilor distruse. „Pe unde 
a trecut viitura, găseşti aproape de toate: de la autoturisme avariate ori făcu-
te zob, până la mobilă, aparatură casnică, covoare şi…stupi aduşi de pe 
coaste de ape”. Pagubele au fost evaluate la circa 250 miliarde de lei (32).  

 

Unele institute de profil preferă gruparea judeţelor după nivelul vulnera-
bilităţii în funcţie de regiunile de dezvoltare economică. Din acest punct de ve-
dere, după calculele noastre, Regiunea de Nord - Est se situează pe primul 
loc, urmată de Centrul ţării şi de Regiunea de Nord - Vest (anexa nr. 4).  

Pentru a ne edifica asupra dimensiunii impactului distructiv al inundaţiilor 
şi a mărimii pagubelor produse de acestea s-a apelat la datele statistice referi-
toare la anul 1998. 

Astfel, în anul respectiv, regimul excedentar al inundaţiilor s-a manifes-
tat, cu precădere, în Transilvania, Maramureş, Crişana, dar şi într-o bună parte 
din Moldova. Ca urmare, pagubele materiale de circa 1925 miliarde de lei înre-
gistrate la nivelul ţării s-au datorat distrugerilor produse de acest fenomen în 
judeţele Mureş – 290,4 miliarde lei (15,1%), Maramureş – 248,7 miliarde lei 
(12,9%), Alba – 186,8 miliarde lei (9,7), Hunedoara – 129,3 miliarde lei (6,7%) 
etc. În aria extracarpatică, judeţele cu cele mai mari pagube au fost: Vâlcea – 
102,2 miliarde lei (5,3%), Neamţ – 85,5 miliarde lei ( %), Bacău – 76,2 miliarde 
lei (4,0%), Iaşi – 59,5 miliarde lei (3,1%), Botoşani – 38,4 miliarde lei (2,0%). 

Simpla enumerare a valorii pagubelor ne dă o imagine a dimensiunii in-
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undaţiilor la care au fost supuse unele zone ale ţării. Iar dacă este să ne refe-
rim numai la judeţul Mureş, trebuie să spunem că acesta a suferit cele mai pu-
ternice inundaţii, fiind afectat de trei ori în cursul anului 1998 şi de două în 
1999. Conform datelor puse la dispoziţie de Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului, şase oraşe din cele opt ale acestui judeţ au fost lovite, 
în 1998, de ape. Cele mai încercate au fost Târnăveni, Luduş şi Iernut, ultimul 
fiind izolat de ape timp de câteva zile. În mai mică măsură au fost afectate Târ-
gu Mureş, Sovata şi Luduş. În acelaşi timp, 93 de sate aparţinând la 58 de co-
mune, au fost atinse de furia apelor. 

 

„Dacă luăm în considerare că, de exemplu, comuna Gheorghe Doja a 
fost lovită de inundaţii de cinci ori în ultimii trei ani (1997, 1998 şi 1999 – 
n.n.) şi niciodată oamenii nu au fost despăgubiţi integral, ne putem face o 
imagine asupra situaţiei disperate în care se află aceste persoane, cărora 
gospodăriile şi culturile le-au fost distruse în mod repetat de ape”. (43). 

 
Tabloul impactului acestor fenomene distructive nu poate fi complet de-

cât în măsura în care sunt identificate principalele tipuri de efecte economice şi 
sociale ale inundaţiilor (anexa nr. 5). 

Un prim tip se referă la pagube de natură individuală, în speţă la: case, 
anexe gospodăreşti, terenuri agricole, animale. Fiecare dintre pagubele enu-
merate înregistrează grade diferite de afectare. Casele, de exemplu, pot fi dis-
truse în totalitate, presupunând reconstrucţia lor din temelii, sau pot suferi 
numai distrugeri parţiale. În acelaşi mod se pot evalua şi anexele gospodăreşti. 
În cazul terenurilor agricole, distrugerile vizează potenţialul agricol pe o perioa-
dă mai lungă de timp, ceea ce necesită investiţii şi lucrări speciale de reamena-
jare. De asemenea, experienţa din perioada analizată a demonstrat că unele 
familii şi-au pierdut toate animalele din gospodărie, ceea ce a avut consecinţe 
economice deosebite asupra nivelului de trai. 

Al doilea tip cuprinde pierderi la nivel comunitar, cu efecte dintre cele 
mai mari asupra calităţii vieţii populaţiei din aşezările care au avut de suferit. În 
acest sens, inundaţiile afectează: 

 obiective economice şi construcţii hidrotehnice, a căror distrugere se re-
simte pe multiple planuri, inclusiv în ceea ce priveşte ocuparea populaţiei 
din zonă; 

 obiective sociale şi culturale (spitale, dispensare, şcoli, aşezăminte de 
cultură şi lăcaşuri de cult). Distrugerile de acest gen trebuie să reţină 
atenţia cu atât mai mult cu cât investiţiile din domeniile respective sunt 
întotdeauna insuficiente şi amânate de la un an la altul mai ales datorită 
unor prejudecăţi care le consacră, ca importanţă, un loc secundar în ra-
port cu alte investiţii; 



 

 

 

698 

 căi de comunicaţie - rutiere, feroviare, forestiere, poduri şi podeţe -, pre-
cum şi reţele de alimentare cu apă, de canalizare, telefonice etc. Distru-
gerea acestor dotări comunitare este percepută cu acuitate deosebită de 
populaţia din zonă, întrucât îi afectează direct calitatea vieţii de zi cu zi, 
izolând-o şi lipsind-o de surse vitale ale existenţei (apă, combustibil etc.).  
În baza acestui studiu a pagubelor, situaţia generală a efectelor inunda-

ţiilor care au avut loc în România, în cursul anului 1998, se prezintă astfel: 

 28 de persoane decedate; 

 pagube individuale în valoare de circa 745 miliarde de lei (38,8% din to-
tal); 

 pagube comunitare de peste 1178 miliarde de lei (61,2%). 
La nivelul judeţelor calamitate de inundaţii, pagubele individuale au fost 

cuprinse între 3,3% (Harghita) şi 93,8% (Bihor) din totalul pagubelor. Pagube 
individuale cu ponderi de peste 50% s-au înregistrat în mai multe judeţe, 
remarcându-se însă Satu Mare (65,3%), Mureş (68,0%), Neamţ (76,8%), Iaşi 
(90,0%), Olt (91,8%) sau Bihor (93,8%). Cât priveşte pagubele comunitare, 
acestea au avut ponderi care au mers de la 6,2% (Bihor) până la 100,0% (Brăi-
la, Buzău, Teleorman). În acest ultim caz este vorba de judeţe cu pierderi ge-
nerale mici, fiind afectate mai ales elementele de infrastructură. 

Spre deosebire de intervalul 1991-1998, când inundaţiile s-au produs pe 
arii largi, începând cu anul 1999 s-a constatat o modificare în ceea ce priveşte 
modul de producere a inundaţiilor. „Acestea au fost provocate de ploi cu carac-
ter izolat care au avut intensităţi deosebit de mari, pagube materiale 
înregistrându-se, de regulă, pe râurile mici, necontrolate hidrometric. Local, 
ploile au fost însoţite de furtuni puternice şi izolat de grindină” (23, p. 108). Este 
vorba de aşa-numitele „inundaţii punctuale”, care s-au produs pe areale în ge-
neral restrânse, iar uneori chiar la nivelul unei singure localităţi. 

Inundaţii de acest gen s-au produs în foarte multe locuri din ţară atât în 
1999, cât şi în prima jumătate a anului 2000. Din cauza torenţialităţii crescute, 
pagubele au fost mari, inundaţiile generând situaţii dintre cele mai tragice în 
rândul populaţiei. 

 

Dintre numeroasele evenimente care au marcat o serie de comunităţi 
se remarcă prin amploare „potopul de la Lipova”, cum l-a numit presa, pro-
dus în luna mai 1999. Ploaia torenţială însoţită de grindină a făcut în mai pu-
ţin de o oră pagubele de peste 5 miliarde de lei. Au fost afectate 108 case, 
au fost distruse două poduri, au fost inundate numeroase fântâni, precum şi 
circa 570 ha de teren arabil (12). 

În luna iunie a aceluiaşi an, precipitaţiile căzute timp de o jumătate de 
oră sub formă de aversă au creat o puternică viitură pe pârâul Bistra, de pe 
teritoriul comunei Bicazu Ardelean (judeţul Neamţ). O undă violentă de circa 
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4 metri a inundat trei sate (Bistra, Telec şi Bicazu Ardelean) aparţinând 
acestei comune, înregistrându-se o victimă şi pagube de miliarde de lei. 
Peste 200 de case au fost puternic afectate de ape, liniile electrice şi telefo-
nice au fost distruse, fântânile au fost inundate, iar sute de animale s-au îne-
cat (33). 

Pe lângă ploi, o serie de fenomene meteorologice periculoase, cum ar 
fi, de exemplu, furtunile însoţite în unele cazuri de grindină au făcut de ase-
menea, ravagii în mai multe zone ale ţării. Astfel, în noapte de 11/12 august 
1999, furtunile şi ploile au afectat reţeaua electrică din 582 de localităţi, cele 
mai multe din judeţele Vaslui (124), Bacău (57), Călăraşi (49), Buzău (45), 
Ialomiţa (40) etc. (35). 

Dar cel mai grav eveniment datorat fenomenelor meteorologice pericu-
loase s-a petrecut tot în noaptea de 11/12 iulie 1999 în bazinul hidrografic 
Râul Mare-Retezat (judeţul Hunedoara). Cantităţile mari de precipitaţii (136 
l/mp) căzute în decurs de două ore au creat o viitură cu probabilitate de pro-
ducere o dată la 1000 de ani. Datorită acestui fapt, toţi afluenţii Râului Mare 
au înregistrat debite excepţionale, unul dintre aceştia producând o tragedie 
de proporţii în colonia de muncă Brazi, de la barajul Tomeasa. Viitura forma-
tă pe un mic ogaş a antrenat o masă imensă de pământ şi lemne care a dis-
trus câteva clădiri ale coloniei şi a provocat moartea a 13 persoane (23). În 
aval, pe Râul Mare, două sate – Ohaba Sibişel şi Râuşor – au fost complet 
izolate prin surparea drumului. Timp de mai multe zile, populaţia din aceste 
localităţi s-a aflat într-o situaţie deosebit de critică din lipsa alimentelor şi a 
apei potabile, fântânile fiind inundate  (20). 

Şirul evenimentelor a continuat şi în prima parte a anului 2000, când 
inundaţiile au pus la grea încercare multe comunităţi. Este edificator, în 
acest sens, cazul oraşului Botoşani, care, în noapte de 13/14 iulie, în urma 
unei ploi torenţiale, însoţită de o furtună violentă, a fost transformat într-o 
„adevărată Veneţie”. Întrucât canalizarea nu a mai făcut faţă oraşul a fost 
inundat în cea mai mare parte, apa intrând în numeroase case şi grădini. A 
fost cu adevărat o noapte neagră, curentul electric fiind întrerupt de furtuna 
care a distrus reţeaua de distribuţie a energiei (5). 

 

 Inundaţii produse de accidente la construcţii hidrotehnice sau de nefina-
lizarea acestora 
Acest tip de inundaţii este considerat ca fiind unul cu urmări dintre cele 

mai grave, deoarece viitura creată prin ruperea unui baraj sau dig determină 
evacuarea unor mese mari de apă într-un timp foarte scurt, nemaifiind posibilă, 
de cele mai multe ori, alarmarea şi evacuarea populaţiei din zona calamitată. 

De-a lungul istoriei, producerea unor accidente la diguri şi baraje a scos 
în evidenţă faptul că, realizate pentru a preîntâmpina şi atenua efectele unor 
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dezastre naturale, aceste construcţii implică, la rândul lor, un risc asociat. Ast-
fel este cunoscut accidentul produs în Franţa, în 1959, când, prin ruperea bara-
jului Malpasset, la 80 km nord de Nisa, oraşul Frejus a fost parţial distrus. 
Bilanţul acestui dezastru a fost de 421 de morţi, 1188 de sinistraţi, 100 de case 
distruse total, 700 avariate, 43000 ha inundate, pagubele ridicându-se la 30 
miliarde de franci, fără a include barajul (19). 

În ţara noastră, pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii s-au efec-
tuat unele îndiguiri cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, pe sectoarele de 
vale care prezintă riscul cel mai ridicat în acest sens. Aceleaşi funcţii de protec-
ţie îndeplinesc şi cele mai multe acumulări (hidroenergetice, pentru alimentări 
cu apă, pentru irigaţii etc.), care, pe lângă rolul lor economic, permit regulariza-
rea debitelor şi evitarea inundaţiilor. 

În unele cazuri însă dintr-o serie de motive, generate de vechimea mare 
a lucrării, de eroziune, de înălţarea patului albiilor de râu prin depunerea de 
aluviuni, de colmatarea bazinelor de acumulare etc., s-au produs şi în ţara 
noastră, în condiţii de torenţialitate crescută, ruperi de baraje sau diguri care au 
provocat inundaţii cu efecte dintre cele mai nefaste. 

Astfel, un grav accident, în acest sens, s-a produs în noaptea de 28/29 
iulie 1991, prin avarierea barajului de la lacul Belci (judeţul Bacău), colmatat în 
proporţie de 80%, în urma unei viituri excepţionale din bazinul râului Tazlău, cu 
o probabilitate de producere o dată la 100 de ani (28). 

 

„Ruperea barajului la o oră destul de matinală (6:20 – n.n.), fără alar-
mă sonoră prealabilă, care să avertizeze populaţia de pericol, a avut ca re-
zultat inundarea bruscă a localităţii Slobozia, situată imediat în aval de baraj 
şi apoi o serie de localităţi din lungul Trotuşului, cum ar fi: Gura Văii, Viişoa-
ra, Floreşti, Vrânceni, Heltiu, Boiştea ş.a. Propagarea bruscă a undei de vii-
tură a ocupat aproape în întregime terasa de luncă, provocând mari pagube 
materiale. Atât prin acest accident, cât şi prin viiturile declanşate pe alte cur-
suri de apă mai mici, judeţul Bacău a avut cel mai mult de suferit prin pierde-
rea a 97 de vieţi omeneşti, distrugerea a 806 case şi inundarea a încă 4377. 
Au fost compromise culturile agricole pe o suprafaţă de 4860 de ha şi inun-
date temporar 6900 de ha. Au murit 4603 animale şi au fost date dispărute 
5732 de animale şi păsări. Au fost distruse 69 de poduri şi podeţe şi circa 20 
km de căi de comunicaţii locale. Au fost întrerupte 10 reţele telefonice, 15 
reţele electrice, avariate 25 de amenajări de torenţi şi circa 8 km de apărări 
de maluri” (28, p. 65-66). 

 

Alte accidente la baraje, din fericire fără victime, dar cu pagube materiale 
importante s-au mai produs în 1997 şi 1998. Astfel, pe data de 2 aprilie 1997, 
digul lacului de acumulare Cornăţel (judeţul Argeş) a cedat datorită cantităţilor 
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mari de precipitaţii şi a afectat trei sate. Circa 150 de gospodării au fost lovite 
de ape, au murit peste 200 de animale şi au fost distruse culturile agricole de 
pe o suprafaţă de 300 de ha. Pagubele materiale totale au fost evaluate la 
câteva miliarde de lei. 

În luna septembrie 1998, inundaţiile au provocat fisurarea barajului de la 
acumularea Coştei de pe Bega, care, alături, de alte surse, contribuie la ali-
mentarea cu apă a oraşului Timişoara. Din lipsa fondurilor, acest baraj (vechi 
de 250 de ani) nu a fost consolidat, fapt pentru care, la începutul anului 2000, 
el a cedat punând în pericol întreaga zonă. 

În aceeaşi stare precară se află şi barajele altor acumulări hidrotehnice, 
în special cele gospodărite de administraţiile locale, precum şi digurile din lun-
gul unor râuri. Din cauza vechimii lor, a exploatării defectuoase, dar şi din lipsa 
fondurilor pentru întreţinere, acestea nu mai pot proteja în totalitate localităţile 
din zonă. Inundaţiile din ultimii ani au scos în evidenţă o serie de deficienţe, 
dovadă numeroasele străpungeri ale unor diguri, care nu au rezistat la presiu-
nea creată de viituri. Pot fi date ca exemple inundaţiile provocate, la începutul 
anului 2000, în oraşul Ineu, prin ruperea digului de pe Crişul Alb, cele din Ba-
nat, respectiv avarierea digului de pe Timiş în zona localităţii Grăniceri, a digu-
lui de pe râul Bârzava între Bocşa şi Ramna etc. 

Un caz aparte îl constituie cel al construcţiilor hidrotehnice date în ex-
ploatare, dar nefinalizate, care pun în pericol zonele limitrofe. Poate fi dat ca 
exemplu, în acest sens, lacul de acumulare Bereşti-Sascut de pe râul Siret (ju-
deţul Bacău), ale cărui maluri, nefiind taluzate, au generat o eroziune progresi-
vă şi inundarea parţială a unui sat (Rogoasa), care tinde să dispară. 

O situaţie specială, generată de lipsa fondurilor, o reprezintă sistarea in-
vestiţiilor la unele lucrări hidrotehnice, care, pe lângă scopul lor energetic, tre-
buie să apere de inundaţii unele localităţi şi importante suprafeţe de teren 
agricol. Un astfel de caz este cel al hidrocentralei Mândra de pe râul Olt, a că-
rei construcţie a fost oprită în anul 1994. Nerealizarea lacului de acumulare al 
hidrocentralei şi a celor 62 km de dig facilitează producerea de inundaţii la fie-
care viitură a Oltului, care afectează mai multe sate din acest sector, precum şi 
peste 6000 ha de teren arabil. 

Din cele prezentate mai sus rezultă că managementul riscului în cazul 
lucrărilor hidrotehnice trebuie să aibă în vedere identificarea tuturor categoriilor 
de pericole care pot surveni începând cu amplasarea lucrării, cu modul de 
execuţie, de întreţinere şi exploatare, cu vechimea acesteia şi terminând cu 
modificarea condiţiilor naturale, inclusiv cele climatice (31). Toţi aceşti factori 
de risc au impus recent elaborarea, în ţara noastră, a unor reglementări privind 
siguranţa barajelor (Ordonanţa de Urgenţă nr. 244/2000), pentru prevenirea 
unor accidente sau avarii, care s-ar putea solda cu pierderi de vieţi omeneşti şi 
pagube materiale. 
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 Inundaţii datorate blocării albiei râurilor cu gheaţă sau diverşi plutitori 
Deşi riscul producerii unor astfel de inundaţii este mai mic decât în cazul 

viiturilor, totuşi el este prezent în fiecare an şi are consecinţe dintre cele mai 
grave. 

Astfel, blocarea râurilor cu gheaţă, aşa-numitele „zăpoare”, se datorează 
creşterii bruşte a temperaturii, care pune în mişcare mase mari de gheaţă, ce 
se acumulează în anumite sectoare din aval şi determină creşterea nivelului 
apei în amonte. 

Cu toate că este un fenomen specific primăverii, modificările climaterice 
din ultimii ani au făcut ca inundaţiile de acest tip să se producă şi iarna. Este 
cazul anului 1998, când, în luna decembrie, încălzirea bruscă a vremii a de-
terminat formarea de blocaje de gheaţă pe râul Bistriţa, în amonte de lacul de 
acumulare Bicaz, care , fiind la cotă maximă de umplere, nu a mai putut prelua 
surplusul de debit. Ca urmare, localitatea Poiana Teiului de la coada lacului a 
fost inundată, populaţia acestui sat, precum şi a altor comunităţi de pe valea 
Bistriţei (Topliceni, Zahorna, Ruseni, Galu) confruntându-se aproape an de an 
cu acest fenomen, însoţit şi de distrugerile provocate de masivele acumulări de 
gheaţă, care ajung să le intre oamenilor chiar în gospodării. 

În alte situaţii, inundaţiile au drept cauză fie blocarea cursurilor de apă cu 
diverşi plutitori (crengi, buşteni), fie obturarea cu diverse materiale a unor 
subpasaje de evacuare a apelor. 

În caz de un tragism aparte s-a petrecut, în data de 22 iunie 1999, în sa-
tul Cuculeasa (comuna Ziduri, judeţul Buzău), puternic afectat de o viitură ex-
cepţională, produsă pe un mic pârâu, în urma unei ploi torenţiale. Efectele 
viiturii au fost amplificate atât de blocarea acesteia în zona unui pod de cale 
ferată, obturat de diverse materiale şi subdimensionat, a făcut să crească 
brusc nivelul apei în vatra satului cu câţiva metri, cât şi de ora la care a avut loc 
dezastrul (20:45), ce a surprins pe cei mai mulţi oameni dormind. 

 

„După o zi de praşilă, spre seară, toţi sătenii din Cuculeasa se retrăse-
seră la locuinţele lor. În jurul orei 19, din cauza ploilor, sătenii au rămas fără 
curent electric, aşa că după ce s-au spălat şi au mâncat, majoritatea s-au 
culcat. Cei mai bătrâni, rupţi de muncă, au adormit fără putinţă de a se trezi 
la declanşarea tragediei. 

La ora 20:45, timp de două-trei minute, în satul Cuculeasa s-a auzit o 
huruială puternică, zgomotul panicându-i pe săteni. Nu era altceva decât vii-
tura de apă care pătrundea în sat şi curăţa tot ce găsea în cale. Animalele 
dispăreau cu coteţe cu tot, gardurile erau smulse, autoturismele luate de apă 
şi aruncate în zidurile caselor sau în copaci. 

În câteva minute, apa a ajuns la nivelul acoperişurilor, înălţimea fiind 
de doi-trei metri. Persoanele care dormeau şi nu s-au trezit au fost acoperite 
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de apă, murind înecate în somn. Cei mai tineri au reuşit să se urce pe aco-
perişul caselor sau în poduri. O bătrână şi-au luat nepotul în braţe şi s-a ur-
cat pe soba de teracotă. Cu apa ajunsă până la gât, timp de o oră, ea s-a 
rugat ca soba de teracotă să reziste şi să nu se rupă în bucăţele. Şi a avut 
noroc” (11, p. 24). 

 

În urma dezastrului produs la Cuculeasa s-au înregistrat 7 victime şi au 
fost afectate 62 de locuinţe, 30 de familii rămânând, practic, fără adăpost. Viitu-
ra a făcut de asemenea importante distrugeri materiale şi a omorât sute de 
animale şi păsări. 

La o lună şi jumătate de la acest potop, respectiv în 13 august 1999, sa-
tul Cuculeasa avea să cunoască o nouă inundaţie, de data aceasta de proporţii 
mult mai mici, fiind afectate doar 16 case. 

 

 Inundaţii prin creşterea nivelului freatic (inundaţii prin băltire sau exces 
de umiditate) 
Inundaţiile de acest tip au la bază fie cauze naturale (cantităţi excesive 

de precipitaţii), fie cauze antropice (construcţii hidrotehnice şi de hidroameliora-
ţii executate defectuos). 

În ceea ce priveşte cauzele naturale sunt cunoscute inundaţiile din peri-
oada 1969-1973, care, datorită cantităţilor mai de precipitaţii şi a ridicării pânzei 
freatice, au afectat zone întinse din Câmpia de Vest şi din Câmpia Română 
(19). 

În ultima vreme însă sunt tot mai frecvente creşterile nivelului apelor fre-
atice, ca urmare a acţiunii combinate dintre factorul natural şi cel uman. Cel 
mai tipic exemplu, în acest sens, este dat de inundaţiile produse prin exces de 
umiditate, în primăvara şi toamna anului 1998, care au afectat comuna Draga-
lina (judeţul Călăraşi), situată în Câmpia Bărăganului. „Fenomenul Dragalina” 
datează din anul 1972, când s-a produs prima inundaţie de proporţii, care a 
distrus 70 de gospodării. La baza acestui fenomen se află proiectarea şi reali-
zarea defectuoasă, în 1970, a unui amplu sistem de irigaţii, care a permis infil-
traţii în pânza freatică. Ca urmare, de atunci şi până acum, nivelul freatic a 
crescut an de an, fiind alimentat de canalele de irigaţii. Fenomenul s-a accen-
tuat după 1990, ca urmare a creşterii cantităţilor de precipitaţii, atingând cote 
maxime în 1998, când apele, care au ieşit la suprafaţa solului, au distrus 10 
case şi au pus în pericol alte 220. Au fost inundate străzile, curţile, casele şi 
fântânile, iar procurarea apei potabile a devenit o mare problemă. Viaţa în 
această localitate s-a transformat într-un coşmar greu de imaginat pentru locui-
torii săi, care au trebuit să trăiască în case în care apa ajungea uneori până la 
genunchi. 

O situaţie aproape similară s-a produs şi în Delta Dunării, unde un dig 
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prost conceput împiedică evacuarea apelor spre Marea Neagră. Acest lucru a 
determinat o creştere a pânzei freatice, care pune în pericol atât existenţa sa-
tului Caraorman, cu circa 200 de locuitori, cât şi a pădurii cu aceleaşi nume – 
zonă protejată prin lege din punct de vedere ecologic. 

La fel de nesigură este şi existenţa altor două sate din judeţul Tulcea – 
Valea Nucarilor şi Iazurile – ale căror case sunt măcinate de apele care se infil-
trează în pereţi datorită ridicării pânzei freatice (paradoxal, în plină secetă!), ca 
urmare a unor canale de irigaţii din apropierea acestor localităţi. 

Exemplele, de genul celor expuse, sunt numeroase la nivelul întregii ţări 
şi atestă gravele modificări ale mediului înconjurător, cu repercusiuni dintre ce-
le mai nefaste asupra calităţii vieţii populaţiei. 

 

 Inundaţiile dirijate 
În situaţii critice, când sunt puse în pericol unele baraje sau diguri, a că-

ror distrugere ar genera adevărate dezastre, se procedează la evacuarea unor 
cantităţi de apă şi la provocarea dirijată a unor mici inundaţii, care nu pun în 
pericol populaţia şi aşezările omeneşti. 

Poate fi dat ca exemplu inundaţia dirijată efectuată în judeţul Mureş, în 
aprilie 1997, când, pentru a salva un dig, s-a dat drumul la apă pe un teren de 
circa 70 de ha. 

 

 Alte tipuri de inundaţii 
Uneori, din cauza unor manevre tehnice greşite se pot produce inundaţii, 

cu efecte mai mult sau mai puţin grave. Un asemenea eveniment nedorit s-a 
întâmplat în august 1999, când s-au deschis ecluzele barajului de la acumula-
rea Cerbureni de pe râul Argeş, în amonte de oraşul Curtea de Argeş. Neanun-
ţată şi prost executată, această manevră s-a soldat cu o puternică viitură, care 
a făcut trei victime. 



 

 

Capitolul 3 
ALUNECĂRILE DE TEREN.  

CONSECINŢE ASUPRA COMUNITĂŢILOR 
UMANE DIN ROMÂNIA 

 

Alunecările de teren constituie procesul de deplasare a unor mase de 
material din scoarţa terestră datorită interacţiunii factorilor naturali (structură 
geologică, morfologia terenului, precipitaţii abundente, seisme) cu factori de 
origine antropică (defrişare, exploatarea necorespunzătoare a terenurilor etc.). 

Prin impactul pe care-l au asupra societăţii şi mediului înconjurător, alu-
necările de teren, spre deosebire de alte procese de degradare a terenurilor 
(eroziune prin apă, eroziune prin vânt, colmatare/aluvionare etc.), se înscriu în 
categoria fenomenelor naturale cu caracter distructiv, care, prin amploare, pot 
genera efecte dezastruoase. 

Alunecările de teren, ca şi alte fenomene naturale extreme, se produc la 
scara întregului glob, cu intensităţi diferite în raport de condiţiile locale specif i-
ce. 

Alunecările de teren au un areal de desfăşurare mare şi pe teritoriul Ro-
mâniei, care se confruntă, în ultimul deceniu, cu o amplificare a acestui proces, 
ca urmare a alternării perioadelor cu precipitaţii abundente cu cele secetoase, 
a despăduririlor iraţionale, a unor amenajări funciare care nu au ţinut seama de 
anumite reguli. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) – Secţiunea a V-a 
– Zone de risc natural (proiect), elaborat de către MLPAT şi MAPP(47), identi-
fică zonele cu riscul cel mai ridicat la alunecări de teren. Acestea sunt situate, 
în general, de o parte şi de alta a Carpaţilor, cu precădere în zonele de dealuri 
şi podişuri (Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei, Subcarpaţi şi Podişul Ge-
tic), precum şi în unele zonele montane caracterizate prin precipitaţii mai 
abundente şi printr-o declivitate (înclinare) mare a reliefului. Sub aspect terito-
rial-administrativ, cele mai afectate de acest fenomen sunt judeţele: Botoşani, 
Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Galaţi, Vrancea, Buzău, Prahova, Gorj, Mehedinţi, 
Hunedoara, Alba, Mureş, Bihor şi, în măsură mai mică, Caraş-Severin, Con-
stanţa etc. 

Determinarea suprafeţei ocupate de alunecările de teren la nivelul Ro-
mâniei este o operaţiune dificilă, studiile şi rapoartele de specialitate asociind 
acest fenomen cu eroziunea hidrică a solurilor. Astfel, Raportul privind starea 
mediului în România în anul 1999 (50), întocmit de Ministerul Apelor, Păduri-

lor şi Protecţiei Mediului (MAPPM.) apreciază că acest tip de degradare a tere-
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nurilor se manifestă pe circa 6,5 milioane de ha. O valoare apropiată (7 milioa-
ne de ha) avansează Strategia naţională şi programul de acţiune privind 
combaterea deşertificării, degradării terenurilor şi secetei (49) elaborată, 
în anul 2000, ca o sinteză a studiilor întocmite de mai multe institute, între care 
şi ICCV, la solicitarea MAPPM. PATN - Secţiunea a V-a – Zone cu risc natural 
(47) include în categoria terenurilor afectate şi cu risc de eroziune prin apă şi 

alunecări de teren o suprafaţă de peste 14 milioane de ha, adică peste jumăta-
te din teritoriul ţării noastre (tabelul nr. 1). 

 

Tabelul nr. 1 
Zone de risc natural în România 

- alunecări de teren - 

 
Tipuri de terenuri afectate sau cu risc de eroziune prin apă şi alunecări Suprafaţa 

- mii ha - 

1. Terenuri înclinate (cu pante de 8-30%) din regiuni deluroase şi de po-
diş diferit afectate sau cu risc variat de eroziune prin apă şi alunecări: 

 

- Terenuri relativ stabile, cu eroziune slabă-moderată sau neapreciabilă, cu 
risc redus de alunecări şi risc ridicat de accentuare a eroziunii 

 
5.220,11 

- Terenuri moderat stabile, cu eroziune moderată-puternic, cu alunecări mai 
vechi, mai mult sau mai puţin stabilizate, dar cu risc ridicat de activări în anii 
ploioşi sau prin schimbarea folosinţelor (defrişări, desţeleniri) sau lucrări de 
destabilizare a versanţilor (tasări), încărcare cu construcţii grele (construcţii, 
şosele) 

 
 
 
 

3.092,79 

- Terenuri cu stabilitate foarte redusă, afectate de eroziune-excesivă, asociată 
cu ravenări şi alunecări active, sau situaţii cu exces de umiditate determinate 
de pânze freatice sau izvoare de coastă 

 
 

1.086,26 

2. Terenuri înclinate-accidentate (pante >15%) predominant sub vegeta-
ţie naturală (păduri), în general neafectate sau slab afectate de procese 
de eroziune şi alunecări, prăbuşiri: 

 

- Terenuri relativ instabile, cu risc ridicat de alunecări, surpări, prăbuşiri în zo-
na muntoasă de fli, zona subcarpatică internă şi externă, piemonturi şi podi-
şuri puternic fragmentate 

 
 

1.799,74 

- Terenuri relativ stabile, dar cu fenomene locale de prăbuşire, căderi de 
stânci şi pietre (zona de cristalin, munţii vulcanici, roci sedimentare consolida-
te, clacare, gresii, conglomerate) 

 
 

3.089,96 

 

Fenomenul alunecărilor de teren se poate manifesta atât singular, cât şi 
asociat inundaţiilor, în care caz efectele sunt şi mult mai distructive. De altfel, 
alunecările de teren o dată declanşate sunt greu de stopat, combaterea lor im-
plicând soluţii tehnice de consolidare foarte costisitoare, valoarea unor astfel 
de lucrări fiind mult mai mare decât strămutarea unor familii din zonele afecta-
te. Indiferent însă de modul de producere, alunecările de teren determină, ca şi 
inundaţiile, aceeaşi stare de spirit a populaţiei şi acelaşi tip de pagube. 

Prezentăm în continuare o serie de urmări ale alunecărilor de teren, la 
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nivelul unor judeţe în care aceste fenomene sunt deosebit de frecvente şi unde 
au fost distruse, numai în ultimii ani, numeroase gospodării, obiective econo-
mice, social-culturale, elemente de infrastructură rutieră şi feroviară, reţele teh-
nico-edilitare (de alimentare cu apă, gaze şi energie electrică), precum şi 
întinse suprafeţe de teren arabil, de păşune şi chiar de pădure. 

Cele mai mari pagube se înregistrează, în general, în situaţiile în care 
alunecările de pământ se produc la nivelul intravilanului unor localităţi, datorită 
valorii ridicate a construcţiilor şi infrastructurii distruse, precum şi a costurilor 
sociale pe care le implică refacerea acestora pe alte amplasamente. Gradul de 
afectare a unor localităţi poate merge până la depopularea acestora.  

Astfel, numeroase localităţi din cele mai sărace judeţe ale ţării – Boto-
şani, Iaşi şi Vaslui – sunt puternic afectate de alunecările de teren atât datorită 
defrişărilor şi ploilor abundente din ultima vreme, cât şi lipsei lucrărilor hidroteh-
nice de combatere a acestui fenomen. La aceste cauze se adaugă starea pre-
cară a construcţiilor de locuit, realizate în majoritatea cazurilor din pământ, cu 
temelii superficiale şi amplasate la voia întâmplării. Una dintre cele mai mari şi 
mai grave alunecări de pământ s-a produs în luna decembrie 1996, în judeţul 
Iaşi, la Pârcovaci, sat aparţinând oraşului Hârlău. Alunecarea, cu o lungime de 
circa 2 km şi o lăţime de 500 m a distrus mai multe case, ceea ce a impus eva-
cuarea a peste 70 de persoane. Tot în judeţul Iaşi, o situaţie la fel de dramatică 
a cunoscut şi satul Todirel (comuna Bârnova), distrus în bună parte, în primă-
vara anului 1999, de puternice alunecări de teren. 

În Transilvania, între judeţele care fac cu greu faţă alunecărilor de teren 
se numără Alba, Mureş şi Hunedoara. 

Astfel, dacă în urmă cu 25 de ani alunecările de teren au afectat, în jude-
ţul Alba, doar câteva sate, în ultimii 3 ani acest fenomen s-a produs pe o arie 
mult extinsă, cuprinzând 222 de localităţi şi distrugând casele a 179 de familii 
(34). În unele cazuri, proporţia dezastrului a fost de natură să determine depo-

pularea unor aşezări. Aşa s-a întâmplat cu satul Craiva (comuna Cricău), care 
mai avea, în 1998, doar 3 locuitori. Drama populaţiei acestui sat a început 
acum peste 27 de ani, când, din cauza alunecărilor de teren, aceasta a trebuit 
să părăsească treptat aşezarea. 

Într-o situaţie similară se află satele comunei Valea Lungă, unde alter-
nanţa secetă-precipitaţii întreţine active alunecările de teren, care au produs 
până în momentul de faţă importante pagube (distrugeri de locuinţe, de dru-
muri, de vii şi livezi). 

Un alt judeţ din Transilvania care se confruntă cu grave alunecări de te-
ren este Mureşul. După repetatele inundaţii din perioada 1992-1999, care au 
adus sute de familii în pragul sărăciei, alunecările de pământ constituie un alt 
risc natural pentru multe aşezări mureşene, dintre care unele sunt ameninţate 
chiar cu dispariţia. Este cazul satului Şilea Nirajului (comuna Măgherani), unde 
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o puternică faliere a distrus circa 80 de case, fiind necesară strămutarea popu-
laţiei pe un alt amplasament. 

La nivelul întregii ţări sunt numeroase situaţiile de genul celor prezentate 
mai sus. Degradările de teren pun în mare pericol nu numai aşezările ome-
neşti, ci şi monumente istorice, obiective social-culturale şi elemente de infra-
structură. 

Astfel, cetatea medievală din Sighişoara, singura din Europa care mai 
este locuită, stă sub ameninţarea unor distrugeri iremediabile dacă nu se iau 
măsuri urgente de stopare a alunecărilor de teren. Fenomenul este prezent şi 
în cuprinsul altor oraşe din ţara noastră, cunoscute pentru zestrea lor istorică, 
arhitectonică şi culturală. Este vorba de Iaşi, Suceava, Cluj-Napoca sau Con-
stanţa. 

În ultimii ani, alunecările au provocat distrugerea unor şcoli sau biserici, 
aşa cum s-a întâmplat în unele sate din judeţele Moldovei (Botoşani, Bacău). 

Alte pagube la nivel comunitar s-au produs prin distrugeri ale reţelei teh-
nico-edilitare, fapt care a determinat mari inconveniente în alimentarea popula-
ţiei cu apă, gaze sau energie electrică. Şi în acest caz, evenimentele au fost 
numeroase, cu urmări nefaste asupra calităţii vieţii populaţiei. Vom menţiona 
doar câteva, care s-au produs în ultimii ani. Avem în vedere ruperea conducte-
lor principale de alimentare cu apă a oraşelor Mediaş (în 1998) şi Abrud (în 
1999), a reţelei de alimentare cu gaze a comunei Jidvei (în 1998), a reţelei de 
energie electrică din numeroase sate, cum ar fi: Suliţa (judeţul Botoşani), Runc 
(judeţul Alba), în 1999 etc.  

La fel de numeroase au fost şi distrugerile produse de alunecările de te-
ren, în ultimii 10 ani, la nivelul infrastructurii rutiere şi feroviare. Astfel, numai în 
perioada de iarnă, noiembrie 1998 – martie 1999, cinci din cele şapte regionale 
ale Administraţiei Naţionale a Drumurilor au înregistrat multiple degradări ale 
arterelor rutiere, pagubele ridicându-se la circa 200 miliarde de lei, dintre care 
113 miliarde de lei în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi. Alu-
necările de teren au afectat şi căile ferate, unul dintre cele mai grave eveni-
mente petrecându-se la începutul anului 2000, când linia Galaţi-Bârlad a fost 
distrusă pe aproape 500 m, la 5 km nord de Galaţi. Ca urmare, traficul feroviar 
a fost întrerupt mai multe zile pe acest traseu. 

Având în vedere faptul că, în cele mai multe cazuri, alunecările de teren 
s-au produs concomitent cu inundaţiile şi în aceleaşi zone, compensarea pa-
gubelor individuale s-a făcut fie prin ajutoare de la buget, fie prin ajutoare primi-
te de la populaţie sau de la fundaţii şi diverse organizaţii din ţară şi străinătate. 



 

 

Capitolul 4 
MANIFESTĂRI ALE SOLIDARITĂŢII 

CU POPULAŢIA AFECTATĂ DE UNELE DEZASTRE 
NATURALE – INUNDAŢII ŞI ALUNECĂRI 

DE TEREN 

 

În ultimii ani, de fiecare dată când s-au produs inundaţii şi alunecări de 
teren, care au avut consecinţe nefaste asupra vieţii, locuinţelor, bunurilor gos-
podăreşti, animalelor şi terenurilor agricole ale populaţiei, societatea româ-
nească, în ansamblul ei, a dat dovadă de solidaritate, mobilizându-se pentru a 
veni în ajutorul persoanelor sinistrate cu diverse ajutoare. 

Cele mai multe ajutoare au constat în bani, oferiţi atât de către instituţii 
publice, cât şi de asociaţii, fundaţii, organizaţii de presă, societăţi comerciale, 
segmente ale unor comunităţi umane, oameni obişnuiţi - salariaţi, pensionari şi 
chiar copii. 

Ajutoare în bani au venit şi de la diverse organizaţii internaţionale. Astfel, 
pentru refacerea infrastructurilor afectate de inundaţiile din 1997 şi 1998, Uniu-
nea Europeană a alocat un buget total de 32 milioane de euro, din care 22,9 
milioane de euro pentru infrastructurile distruse de inundaţiile din 1997 şi circa 
9 milioane de euro pentru cele afectate de calamităţile din 1998. Deşi acest tip 
de asistenţă nu este specific finanţărilor PHARE, el a avut un caracter de ajutor 
de urgenţă nerambursabil. Totodată, Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliu-
lui Europei a oferit peste 20 milioane de euro unor comunităţi afectate din jude-
ţele Argeş, Alba, Bihor, Dâmboviţa, Mureş, Sibiu şi Vâlcea lovite de inundaţiile 
din 1999. Tot pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din acel an, Guvernul Re-
publicii Cehe a alocat suma de 4 milioane de coroane (peste 1 miliard de lei) 
unor comunităţi din judeţele Argeş, Alba, Bihor, Dâmboviţa, Mureş, Sibiu şi 
Vâlcea. 

Aşa cum s-a arătat, inundaţiile şi alunecările de teren din anul 1999 au 
produs mari pagube în cuprinsul judeţului Mehedinţi. Între obiectivele distruse 
s-a numărat şi Centrul de Plasament Minori de la Gura Văii, a cărui refacere a 
fost posibilă graţie celor 250000 DM alocate de către Banca Mondială. Un alt 
ajutor din străinătate, pentru refacerea unui important obiectiv distrus de inun-
daţiile din primăvara anului următor, a venit din partea Ministerului Federal de 
Cooperare Internaţională din Germania. Este vorba despre o donaţie de 
500000 DM, în scopul reparaţiei barajului Coştei de pe râul Timiş, care contri-
buie la alimentarea cu apă a municipiului Timişoara. 

În situaţiile cele mai grele, când inundaţiile şi alunecările de pământ au 
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avut urmări dezastroase, Guvernul României a dispus acordarea de ajutoare în 
bani pe lângă alte forme de susţinere materială şi logistică. Spre exemplu, prin 
HG 877/1998, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 14890 milioane de lei din 
bugetul de stat familiilor din judeţul Maramureş, ale căror gospodării au fost 
distruse de inundaţii şi alunecări, precum şi unor consilii locale pentru reface-
rea infrastructurii. Anul 1998, în care inundaţiile au pus la grea încercare popu-
laţia din diverse judeţe, a constituit pentru Guvern un an de maximă implicare, 
aşa încât ajutoarele în alimente, în îmbrăcăminte, lenjerie, bunuri şi obiecte de 
uz personal etc. s-au ridicat la valoarea de 250,1 miliarde de lei de la buget. 
Guvernul a intervenit şi în anul 1999, când distrugerile provocate de inundaţii şi 
alunecări au fost de asemenea considerabile. Se poate menţiona, în acest 
sens, HG 252/1999 prin care, la o săptămână după calamitate, s-a acordat un 
ajutor umanitar populaţiei satului Cuculeasa (judeţul Buzău), constând în mate-
riale de construcţie în valoare de 1,8 miliarde de lei. La nivelul judeţului Buzău,  
ajutoarele alocate familiilor sinistrate a fost de 6 miliarde de lei. 

Atât instituţiile româneşti, cât şi cele din alte ţări au oferit comunităţilor 
aflate în dificultate ajutoare pentru refacerea condiţiilor de locuit, materiale pen-
tru repararea sediilor unor servicii publice (şcoli, grădiniţe, dispensare etc.), 
pentru repararea reţetelor de alimentare cu apă şi energie electrică, pentru de-
colmatarea. şi dezinfectarea fântânilor, pentru reconstrucţia de drumuri, pentru 
remedierea şi consolidarea digurilor. 

Astfel, în vederea reconstruirii locuinţelor din satul Cuculeasa, distruse 
de inundaţia din 22 iunie 1999, prin ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului nr. 40/30 iunie 1995, a fost creat un grup operativ de lu-
cru pentru coordonarea tehnică a acţiunilor Comisiei de apărare împotriva de-
zastrelor (48). 

 

În şedinţa Consiliului Local al comunei Ziduri, din 2 iulie 1999, s-a 
aprobat strămutarea a 51 de gospodării afectate (30 de gospodării într-o 
primă etapă), pe izlazul comunal, ferit de riscul inundaţiilor, iar suprafaţa de 
teren calamitată din satele Cuculeasa şi Zoiţa a fost declarată zonă de risc 
natural! În aceeaşi zi a fost aprobat planul urbanistic general al satului 
Cuculeasa, necesar noilor locuinţe. 

Lucrările au demarat prompt. În 7 iulie erau deja săpate gropile de 
fundaţie pentru 5 case. lemnul pentru construcţie şi cărămizile au fost şi de-
pozitate la faţa locului. Drumul de acces a fost îmbunătăţit cu balast. În 5 
august se turnau primele fundaţii de beton. În 13 septembrie casele erau 
parţial acoperite, iar la 30 septembrie ... erau aproape gata. Mutarea locata-
rilor, în cele 30 de case, a avut loc la 15 noiembrie, la 6 luni după dezastru 
(48, p. 35).  
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În primăvara anului 2000, de la Agenţia Rezervelor Statului au fost trim i-
se în ajutorul sinistraţilor din cele 19 judeţe lovite de inundaţii şi alunecări de 
teren materiale de construcţie în valoare de 10,8 miliarde de lei. Este vorba 
despre cantităţi importante de materiale (2000 m

3
 BCA, 2000 t ciment, 200000 

bucăţi de cărămidă, 3000 m
2
 de geam etc.), care s-au dovedit a fi însă insufici-

ente în raport cu necesităţile din teren. 
În repararea şcolilor s-au implicat şi diverse organizaţii umanitare, din ţa-

ră şi străinătate. Astfel, tot în anul 2000, pe baza listei unităţilor care au supor-
tat avarii, filialele Crucii Roşii Române au mijlocit participarea Crucii Roşii 
Chineze cu materiale în sumă de 50.000 USD. 

Experienţa din ultimii ani a demonstrat că multe daune s-au produs din 
cauza stării de degradare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor. Ca urmare, unele instituţii, printre care şi armata, s-au implicat în 
refacerea sau consolidarea unor asemenea lucrări. În februarie 1999, trupe ale 
MApN au participat la consolidarea de diguri din lungul unor cursuri de apă din 
judeţele Bacău şi Bihor, Ministerul Finanţelor s-a implicat în reconstrucţia unui 
drum judeţean din Vrancea, afectat de inundaţiile din 1997 şi 1998, iar Depar-
tamentul pentru Administraţia Publică Locală a Guvernului României, prin re-
prezentantul teritorial, a sprijinit cu bani şi materiale decolmatarea şi dezinfec-
tarea fântânilor din judeţul Vrancea. 

Alteori, ajutorul a constat în finanţarea de proiecte şi studii de fezabilitate 
pentru reconstrucţia de drumuri şi regularizarea unor cursuri de apă. Astfel, în 
cadrul Programului PHARE 1999 de combatere a dezastrelor cauzate de inun-
daţii a fost executat un proiect de consolidare a malurilor şi evacuarea apelor 
meteorice în valoare de 138.520 de euro, aproape 2 miliarde de lei, în judeţul 
Vrancea. Institutele româneşti de profil (ISPH., ISPIF. din Bucureşti) au mani-
festat de asemenea solidaritate, contribuind, fără pretenţii materiale, la proiec-
tarea unor lucrări de hidroamelioraţii, poduri şi chiar locuinţe. 

Aşa cum s-a arătat, calitatea vieţii populaţiei din zonele calamitate a fost 
afectată pe multiple planuri: locuinţe şi anexe gospodăreşti distruse, sedii pu-
blice avariate, culturi agricole inundate, surse de apă scoase din funcţiune, bu-
nuri gospodăreşti şi animale pierdute. În raport de diversitatea acestor pagube, 
numărul cel mai mare şi mai impresionant al ajutoarelor venite în sprijinul celor 
năpăstuiţi a constat în alimente şi apă minerală, medicamente, pături şi obiecte 
de igienă. De exemplu, pentru mai multe comune din judeţele cele mai afectate 
de inundaţii în vara anului 1999 (Hunedoara, Mehedinţi, Alba şi Bihor), Crucea 
Roşie Română a oferit pături şi alimente în valoare de peste 800 milioane de 
lei. La inundaţiile din primăvara anului 2000, Agenţia Rezervelor Statului a tri-
mis în zonele sinistrate alimente şi îmbrăcăminte în valoare de 1,2 miliarde lei. 

În astfel de situaţii, cele mai impresionante rămân totuşi gesturile cetăţe-
nilor care vin în ajutorul semenilor lor. În vara anului 1998, de exemplu, ţăranii 
din Soveja (judeţul Vrancea), în ciuda nenorocirilor cauzate de două incendii, 
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care au mistuit 53 de gospodării, au trimis populaţiei sinistrate din Maramureş 
peste 6 tone de produse agricole (cereale, cartofi, ceapă, fasole etc.). 

Gesturile de solidaritate izolate nu au avut însă impactul pe care l-au 
demonstrat iniţiativele de anvergură aparţinând unor organisme şi instituţii. Es-
te recunoscută, în acest sens, acţiunea postului de televiziune PROTV intitula-
tă „Nouă ne pasă”, care a mobilizat, la începutul anului 2000, numeroşi factori 
şi resurse uriaşe în sprijinul comunităţilor calamitate. 

Fără a ne propune ierarhizarea factorilor care au manifestat solidaritate 
socială în cazul unor situaţii critice generate de dezastre, considerăm utilă însă 
menţionarea principalilor actori ai unor astfel de iniţiative. Aşa cum era de aş-
teptat, promotorul multora dintre acţiunile de ajutorare a fost Guvernul prin: 
Departamentul pentru Administraţie Publică Locală (Ministerul Administraţiei 
Publice din decembrie 2000), care administrează Fondul special de ajutor 
umanitar în situaţiile de urgenţă, comisiile guvernamentale care au evaluat pa-
gubele din diverse zone şi Agenţia Rezervelor Statului. Unele ministere au avut 
iniţiative proprii de sprijinire a comunităţilor sinistrate, ca, de pildă, Ministerul de 
Finanţe, care a decis (prin Ordinul nr. 164/1999) repartizarea unor bunuri de 
consum provenite din confiscări populaţiei din judeţele Constanţa, Ilfov, Călă-
raşi, Prahova, Mehedinţi. Numai sinistraţii din Mehedinţi au primit pe această 
cale ajutoare de 1,8 miliarde de lei. 

În acţiunea de prevenire şi înlăturare a efectelor fenomenelor extreme un 
rol important revine Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastre-
lor, condusă de primul ministru, în subordinea căreia se înfiinţează comisii 
specializate, în funcţie de tipurile de dezastre, de către ministerele abilitate. 
Astfel, la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului s-a instituit o comisie de „apă-
rare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi acciden-
telor la construcţiile hidrotehnice”. În teritoriu fiinţează comisiile judeţene din 
subordinea prefecţilor, precum şi comisiile locale (municipale, orăşeneşti şi 
comunale) de apărare împotriva dezastrelor, coordonate de primari. În acelaşi 
timp, în caz de dezastru au fost înfiinţate formaţiuni de protecţie civilă, care, 
începând din anul 2001, împreună cu pompierii, funcţionează în cadrul Inspec-
toratului General pentru Situaţii de Urgenţă, organ de specialitate, demilitarizat, 
în subordinea Ministerului Administraţiei Publice. 

În funcţie de capacitatea organizatorică a liderilor, consiliile locale şi pr i-
măriile au demonstrat o eficienţă mai mare sau mai redusă în iniţierea acţiuni-
lor de întrajutorare sau în mijlocirea unor iniţiative naţionale. Dacă unele 
autorităţi locale au fost în măsură să cunoască situaţia exactă a gospodăriilor 
şi familiilor afectate şi chiar să mobilizeze populaţia în caz de dezastru, altele 
au vădit dezinteres, incapacitate organizatorică, subiectivism în repartizarea 
ajutoarelor etc. - fapte care au generat reacţii prompte din partea mass-media. 

De fiecare dată după ce au avut loc asemenea dezastre, populaţia a 
conştientizat importanţa asigurării locuinţelor şi bunurilor gospodăreşti, dar sta-
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rea de sărăcie în care se găsesc comunităţile rurale i-au determinat pe cei mai 
mulţi să amâne sau să renunţe la această formă de punere la adăpost în situa-
ţii critice, iar cei care s-au asigurat au făcut-o pentru sume extrem de mici. În 
urma inundaţiilor din 1998, 30 de familii maramureşene au primit numai 125 de 
milioane de lei, reprezentând contravaloarea asigurării gospodăriilor lor. Şi cu 
acest prilej, ca şi în alte situaţii, societăţile de asigurare au demonstrat prompti-
tudine, efectul acţiunii lor fiind diminuat, după cum arătam mai sus, de nivelul 
scăzut al sumelor la care s-au făcut asigurările. 



 

 

Capitolul 5 
REACŢII ALE POPULAŢIEI LA INIŢIATIVELE 

DE SOLIDARITATE NAŢIONALĂ 

 

Populaţia din zonele sinistrate, care a beneficiat de diverse ajutoare (bu-
getare sau de la organizaţii şi persoane particulare), le-a receptat ca pe mani-
festări de solidaritate prompte şi legitime. 

După cum a relatat şi presa, preocupată de efectele dezastrelor, unele 
iniţiative de întrajutorare au fost de-a dreptul impresionante. Diverse persoane, 
ele însele cu venituri modeste, au considerat că este normal să vină în sprijinul 
celor care şi-au pierdut casele, bunurile gospodăreşti, animalele şi recoltele. 

Nu în toate cazurile însă repartizarea ajutoarelor s-a făcut după criteriile 
stabilite la nivelul Guvernului şi al prefecturilor, respectiv în funcţie de numărul 
gospodăriilor afectate pe localitate şi de volumul pagubelor înregistrate. Ca o 
confirmare a tendinţelor de căpătuire înregistrate în diverse medii comunitare şi 
în cazul fondurilor pentru sinistraţi s-au înregistrat abateri grave de la lege şi mo-
rală ale unora dintre funcţionarii publici. Astfel de situaţii s-au produs în unele 
judeţe din Ardeal, deşi fenomenul s-a manifestat, în diferite proporţii, şi în alte 
zone sinistrate. De pildă, judeţul Mureş a primit, în 1998, prin Hotărâre de Gu-
vern o sumă de 10 miliarde de lei, din care urmau să fie despăgubiţi cei 3438 de 
sinistraţi din 120 de localităţi. Banii trebuia să fie dirijaţi, în primul rând, pentru 
repararea a circa 12000 de case şi compensarea proprietarilor a 24000 ha de 
teren afectate de inundaţii. În comparaţie cu evaluarea iniţială a pagubelor, care 
se situa la 220 miliarde de lei, suma alocată, de 10 miliarde de lei, era, desigur, 
insuficientă. Şi totuşi, această sumă a fost repartizată în mod subiectiv, fapt con-
testat de locuitorii înşişi, în acest sens, în 7 sate din comuna Bălăuşeri, banii, 
respectiv 350 milioane de lei, au ajuns direct la Primărie, unde au fost repartizaţi, 
preferenţial. Astfel, unele persoane îndreptăţite nu au primit nimic, fiind nevoite 
să-şi repare stricăciunile cu mijloace proprii, în timp ce 12 gospodării neafectate 
de inundaţii şi alunecări de teren au primit circa jumătate din suma menţionată 
(14). Nemulţumirile populaţiei şi reacţia presei au fost cu atât mai îndreptăţite, cu 
cât principalii autori ai ilegalităţilor au fost reprezentanţii Primăriei, unii 
adjudecându-şi sume importante, alţii repartizându-le rudelor şi prietenilor. 

În acelaşi mod a procedat şi primarul din comuna Gh.Doja, care, împre-
ună cu viceprimarul au dispus după bunul lor plac de sumele care aveau o 
destinaţie precisă (13). 

Deşi în toate cazurile Prefectura judeţului Mureş a trimis în teritoriu co-
misii care să verifice modul de alocare a fondurilor şi să ia măsuri în consecin-
ţă, abuzurile semnalate au fost dificil de remediat. 
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În alte judeţe, multe localităţi afectate nu au beneficiat din start de fondu-
rile bugetare pentru despăgubiri. De pildă, în judeţul Alba, în urma inundaţiilor 
din 1999, unii beneficiari potenţiali (11 localităţi) au fost omişi chiar din faza în-
tocmirii listelor. Alte 27 de unităţi administrative afectate de inundaţii şi alune-
cări de teren, deşi trecute în evidenţele Consiliului Judeţean, până la urmă nu 
au primit nici un leu din sumele bugetare destinate populaţiei sinistrate. Cauze-
le au fost diferite. Unele s-au datorat incompetenţei sau superficialităţii factori-
lor publici (de exemplu, Direcţia Finanţelor Publice Alba, care a elaborat situaţii 
nereale), altele incorectitudinii celor desemnaţi să gestioneze aceste sume. În 
cazul judeţului Alba, presa a relevat abuzurile reprezentanţilor judeţeni, care, în 
loc să rezolve problemele presante de după inundaţii, au optat pentru nume-
roase şi costisitoare deplasări în străinătate (16). 

Asemenea situaţii au fost posibile datorită, pe de o parte, legislaţiei per-
misive, mai ales în cazul funcţionarilor publici, iar pe de altă parte, carenţelor 
educative şi degradării morale pe care societatea românească, în diversele ei 
segmente, le-a înregistrat în această perioadă de căutări şi schimbări structu-
rale. 

Exemplele sunt numeroase atât în ceea ce priveşte numărul de localităţi, 
cât şi formele de deturnare a ajutoarelor de la destinaţia lor iniţială. 



 

 

Capitolul 6 
SECETA, ARIDIZAREA ŞI DEŞERTIFICAREA. 
EFECTE ASUPRA COMUNITĂŢILOR UMANE 

 

6.1. Consideraţii generale asupra fenomenului 

Seceta, definită ca perioada de timp în care organismele suferă de lipsă 
de apă, datorită condiţiilor climatice (lipsa ploilor sau cantităţi reduse de preci-
pitaţii), reprezintă un factor abiotic, cu efecte extrem de nefaste asupra comuni-
tăţilor umane (25). Ea afectează economia, fenomenele demografice, calitatea 
vieţii sub toate aspectele ei. 

Seceta prelungită şi repetată îşi pune amprenta asupra mediului încon-
jurător prin apariţia procesului de aridizare şi, ulterior, a celui de deşertificare 
a pământului. 

Aridizarea este considerată ca fiind prima fază în instalarea unui climat 

uscat şi ale cărei consecinţe se traduc, între altele, prin coborârea excesivă a 
nivelului freatic.  

Deşertificarea este definită de către Conferinţa Naţiunilor Unite privind 
Mediul şi Dezvoltarea ca „o degradare a terenurilor în zonele aride, semiaride 
şi uscat subumede”, datorită variaţiilor climatice şi activităţii umane, degradare 
ce se manifestă prin reducerea suprafeţei de sol acoperită de vegetaţie şi o 
considerabilă sărăcire şi eroziune a solurilor (49). 

 Modificările climatice globale (creşterea temperaturii medii, schimbarea 
regimului şi cantităţilor de precipitaţii) şi defrişările au determinat, în ultimele 
decenii, o creştere a suprafeţelor afectate de deşertificare la nivelul întregii 
planete. De aceea, deşertificarea este considerată ca fiind cel mai mare flagel 
care ameninţă Terra. 

Necesitatea de a aborda problemele deşertificării a fost subliniată la 
Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul Înconjurător şi Dezvoltarea, de la Rio 
de Janeiro (1992), în urma căreia a fost elaborată Convenţia privind Combate-
rea Deşertificării (CCD), adoptată la Paris pe 17 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 
26 decembrie 1994. Începând din 1997 şi România este una dintre ţările sem-
natare ale acestei convenţii (Legea 629/1997). 

Pe plan mondial, conform datelor prezentate de Convenţia privind Com-
baterea Deşertificării, o treime din suprafaţa globului revine terenurilor supuse 
aridizării şi deşertificării. Este afectată o populaţie de peste un miliard de oa-
meni, din 110 ţări de pe toate continentele, inclusiv 5 ţări din cadrul Uniunii Eu-
ropene. Costul anual al deşertificării este apreciat la 42 miliarde dolari (47). 
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La recomandarea Naţiunilor Unite, ziua de 17 iunie a fost dedicată 
„Combaterii deşertificării, secetei şi degradării terenurilor”. În acest fel, comuni-
tatea internaţională încearcă, prin marcarea unei date calendaristice, să sensi-
bilizeze opinia publică din întreaga lume şi, în special, pe cei care promovează 
politici de administrare a suprafeţelor de teren să acţioneze în direcţia diminuă-
rii efectelor deşertificării, secetei şi degradării terenurilor. 

6.2. Seceta, aridizarea şi deşertificarea în România 

Studiile şi rapoartele elaborate de către instituţiile de profil din România 
şi de către ONU - FAO demonstrează că şi ţara noastră este afectată de sece-
tă, respectiv de aridizare şi, în câteva areale, chiar de deşertificare însă nu de 
tip saharian. 

Fenomenul de aridizare şi deşertificare, în România, s-a declanşat, dato-
rită secetei, cu mai bine de 100 de ani în urmă, în zona de câmpie din sudul 
ţării. Principala cauză a constituit-o defrişarea masivă a pădurilor şi, ulterior, 
distrugerea perdelelor forestiere de protecţie. La aceste deforestări s-au adău-
gat, în anii din urmă, efectele produse de încălzirea climei, care au accelerat 
extinderea aridizării şi deşertificării. 

În ţara noastră, ca oriunde pe glob, producerea secetei şi a fenomenelor 
asociate acesteia (aridizare şi deşertificare) sunt determinate atât de cauze 
naturale, respectiv cantităţile mici de precipitaţii sau lipsa acestora o perioadă 
lungă de timp, cât şi de o serie de factori de natură antropică. Avem în vedere 
unele practici cu urmări dintre cele mai nefaste, cum ar fi; defrişările iraţionale, 
lucrările agricole necorespunzătoare, care generează incapacitatea de absorb-
ţie a apei de către sol, eroziunea versanţilor şi colmatarea albiilor de râu, acţi-
uni cu urmări neaşteptate, pe care nimeni nu le-a gestionat în mod eficient. 
Acestor cauze li se mai adaugă construcţia defectuoasă a lucrărilor de îmbună-
tăţiri funciare, nefinalizarea unor lucrări de protecţie a solurilor, precum şi dis-
trugerea sistemelor de irigaţii din zonele cu risc mare la secetă. 

Seceta în ţara noastră, fără a avea un caracter ciclic foarte strict, revine 
în general pentru intervale de 12-15 ani, în cadrul acestora existând ani extrem 
de secetoşi, dar şi unele întreruperi (1-3 ani) cu precipitaţii suficiente. În ultima 
sută de ani, perioadele de secetă s-au manifestat în următoarele intervale: 

 1894 - 1905, cu un an extrem de secetos în 1897; 

 1942-1953, cu ani extrem de secetoşi în 1946 şi 1947; 

 1982 - 1991, cu ani extrem de secetoşi în 1988 şi 1991. 
Seceta în perioada 1982 - 1991 a fost comparată, ca intensitate şi dura-

tă, cu perioada 1942 - 1953, dar cu extinderea fenomenului pe o suprafaţă mult 
mai mare. De la o frecvenţă a anilor secetoşi de 33,4 la sută s-a ajuns în ultima 
perioadă menţionată, la 80,0 la sută. De remarcat este şi faptul paradoxal că, 
după 1991, în România, în timp ce unele judeţe erau afectate de secetă, altele 
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trebuia să facă faţă inundaţiilor. Chiar anul 2000, unul dintre cei mai secetoşi 
din ultimul secol, a debutat cu inundaţii, după care seceta s-a generalizat la 
nivelul întregii ţări. De altfel, acest an a fost declarat un an al recordurilor me-
teorologice (temperatura media anuală a fost cu 1,8

o
C mai mare decât media 

multianuală pe ţară, temperaturi maxime record la multe staţii meteo, cantitatea 
de precipitaţii cu 1/3 mai redusă decât în mod normal, secetă extinsă în toată 
ţara). 

Impactul socioeconomic al secetei şi al fenomenelor asociate, indiferent 
de cauzele producerii (naturale sau antropice), are în vedere următoarele as-
pecte importante: 

a) aria de producere a fenomenului distructiv şi durata acestuia; 
b) elementele de impact generatoare de disfuncţii demografice şi socio-

economice. 

 

A. Zonele cele mai vulnerabile la secetă, aridizare şi deşertificare 
din România 

În momentul de faţă, în România, zonele cele mai afectate de secetă, 
respectiv de aridizare şi deşertificare, cuprind sud-estul ţării, adică cea mai ma-
re parte a Dobrogei, extremitatea estică a Câmpiei Române (Bărăganul), sudul 
Câmpiei Olteniei, sudul Podişului Central Moldovenesc. În aceste areale, care 

se suprapun zonelor de vegetaţie de stepă şi silvostepă,
1
 seceta este aproape 

permanentă, chiar în anii ciclurilor ploioase. În ultimele decenii, agrometeorolo-
gii au observat extinderea secetei şi spre vestul şi centrul ţării. 

În judeţele incluse în aceste zone, fenomenul de secetă înregistrează o 
frecvenţă mai mare şi, implicit, se produce o aridizare şi o deşertificare mai ac-
centuată, deoarece stepa şi silvostepa, ca zone de vegetaţie, corespund clima-
tului temperat, excesiv continental, ceea ce favorizează perioade de mare 
uscăciune în sezonul cald. 

La nivelul României, stepa şi silvostepa, ca zone deosebit de secetoase, 
cuprind două categorii mari de judeţe. Aceste categorii se deosebesc atât din 
punctul de vedere al dimensiunii teritoriale, cât şi al numărului de locuitori, im-
plicit al populaţiei rurale, asupra cărora efectele secetei se manifestă în mod 
direct şi cu cele mai dramatice consecinţe (anexa nr. 6). 

Prima categorie de unităţi teritorial-administrative este reprezentată de 
judeţele care se includ în totalitate în aria de stepă şi silvostepă: Iaşi, Vaslui, 
Galaţi, Brăila, Călăraşi, Tulcea, Constanţa, Teleorman, Giurgiu. Este vorba, în 

                                                        
1
  Stepa - „Ecosistem major, de climat temperat, caracterizat de vegetaţie de tip ierbos, lipsit 
de arbori din cauza aridităţii climei” (25, p. 581). 

   Silvostepa - „Zonă de vegetaţie situată între stepă şi pădure, în care se dezvoltă arbori 
rari, alături de o vegetaţie de ierburi” (25, p. 561). 
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principal, de partea de est, sud şi sud-est a României. 

Cea de-a doua categorie este reprezentată de judeţe cuprinse parţial în 
zona de vegetaţie caracteristică stepei şi silvostepei. După evaluările noastre, 
teritoriul unora dintre aceste judeţe este cuprins în proporţie semnificativă în 
aceste zone de vegetaţie (de exemplu: Botoşani, Ialomiţa, Dolj – cu circa 66% 
din suprafaţă); altele, mai numeroase, cu jumătate sau mai puţin de jumătate 
(Vrancea, Buzău, Olt, Timiş – circa 50%, Neamţ, Bacău, Bihor, Satu Mare, 
Arad – cu mai puţin de 30%). 

Ponderea suprafeţei care se include în zonele de stepă şi silvostepă este 
un indicator de risc privind expunerea la secetă şi la toate celelalte conse-
cinţe care decurg din acest fenomen. În acest sens se conturează trei tipuri de 
unităţi teritoriale supuse secetei, aridizării şi deşertificării, şi anume: judeţe cu 
risc maxim (a căror suprafaţă coincide în totalitate cu zona stepă şi de silvo-
stepă), judeţe cu risc mediu (cu o pondere de 50% din teritoriu) şi judeţe cu 
risc scăzut (cu o suprafaţă sub 30%). 

Judeţele cu risc maxim la secetă, în număr de 9, însumează 
50.000km

2
, cu 16.542 km

2
 mai mult decât cele 14 judeţe cu risc mediu şi 

scăzut la secetă (anexa nr. 6). Se poate desprinde ca o primă îndatorire 
întreprinderea de măsuri urgente şi direcţionarea politicilor şi a investiţiilor către 
comunităţile din această zonă. 

După cum arătam mai sus, diferenţa dintre cele două zone se referă şi la 
numărul total de locuitori şi la ponderea populaţiei rurale în ansamblul judeţului 
(anexa nr. 7). Acest lucru are importanţă mai ales sub aspectul impactului de-
şertificării. De pildă, judeţele din zona de risc maxim la secetă şi cu o pondere 
ridicată a populaţiei rurale constituie areale cu cea mai mare sărăcie şi, ca ur-
mare, acestea resimt în modul cel mai acut efectele insecurităţii alimentare ge-
nerate de secetă, aridizare şi deşertificare. Avem în vedere, mai ales, pentru 
prima categorie, judeţele Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, Vaslui, Iaşi. 

Ponderea populaţiei rurale în totalul locuitorilor judeţului este ridicată şi 
în cazul unor unităţi teritoriale din zonele cu risc mediu şi scăzut la secetă. 
Acest fapt explică şi accentuarea fenomenului sărăciei în majoritatea comune-
lor din judeţele Botoşani, Suceava, Vrancea ş.a. 

Fenomenul secetei depinde, pe lângă cantitatea redusă de precipitaţii, şi 
de lipsa arealelor împădurite. Aserţiunea noastră este susţinută de exemplul 
unor judeţe incluse în zona de risc maxim la secetă, în care suprafaţa împădu-
rită are valori extrem de scăzute în raport de media pe ţară, care este de circa 
26%. Putem cita în acest sens judeţele Călăraşi (4,4%), Constanţa (5,0%), Te-
leorman (5,1%), Ialomiţa (5,8%), Galaţi (9,8%), Giurgiu (10,6%). Ţinându-se 
seama de faptul că cifra optimă de împădurire se situează în jur de 40%, trebu-
ie să remarcăm că numărul unităţilor administrativ-teritoriale care suferă de lip-
sa pădurilor este destul de ridicat, respectiv 15 judeţe. În legătură cu aceste 
probleme, oamenii de ştiinţă din ţara noastră au remarcat faptul că „România 
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este singura ţară din Europa în care suprafaţa împădurită în loc să crească 
scade de la an la an. Ne aflăm în situaţia Franţei în urmă cu 250 de ani. Dacă 
nu se va acorda o mai mare atenţie extinderii suprafeţei împădurite, România 
va pieri. În scripte se arată că ţara noastră dispune de o suprafaţă împădurită 
de 26% din suprafaţa totală; în realitate avem mai puţin decât se spune. Optim 
ar fi o medie de 40% (câmpie – 10-15%, munte – 70%). La acest procent se va 
ajunge, probabil în 50 sau 70 de ani, aceasta în situaţia în care se va pune un 
accent mai mare pe activitatea de împădurire”, a arătat prof. dr. docent Victor 
Giurgiu, membru corespondent al Academiei Române. 

 

B. Elemente de impact generatoare de disfuncţii în zonele secetoase 
din România 

Specialiştii apreciază că impactul socioeconomic ale secetelor este mult 
mai mare decât în cazul unor inundaţii semnificative. Astfel, dacă într-un an 
ploios sunt afectate cu prioritate zonele joase, inundabile, ale râurilor, în anii 
secetoşi sunt atinse, fără excepţie, atât zonele agricole joase, cât şi cele din 
zonele mai înalte. De asemenea, perioadele pe care se fac simţite efectele ne-
gative ale secetelor sunt mai îndelungate, ele manifestându-se mai intens în 
anii următori. În perioadele de secetă, pe lângă distrugerea recoltelor, se pro-
duce şi o degradare a terenurilor agricole, reducerea sau distrugerea potenţia-
lului biologic al solului. De asemenea este afectată activitatea şi starea de 
sănătate a populaţiei, ca urmare atât a temperaturilor ridicate, cât şi a afectării 
sistemelor de alimentare cu apă, a reducerii producţiei de energie electrică în 
hidrocentrale etc. 

Zonele secetoase din România pot fi încadrate în categoria arealelor fra-
gile, respectiv a celor care se confruntă cu probleme de natură demografică, 
economică şi de risc natural, probleme care generează o sumă de disfuncţio-
nalităţi (7). 

 O primă disfuncţionalitate este generată de ponderea mare a populaţiei 
rurale, respectiv a unui mare număr de locuitori care trăieşte de pe urma 
agriculturii, ceea ce poate genera o mare insecuritate alimentară în caz 
de secetă. Dintre judeţele situate în zonele secetoase, cu o pondere ma-
re a populaţiei rurale, se remarcă: Călăraşi (60,3%), Giurgiu (69,9%), Ia-
lomiţa (58,7%), Olt (60,5%), Vrancea (61,1%) ş.a. 

 Este cunoscut faptul că judeţele cu o densitate mai mică a populaţiei / 
km

2
 sunt judeţe cu o economie predominant agrară. În cuprinsul zonelor 

cu secete frecvente, unde acest lucru este confirmat de majoritatea jude-
ţelor (Tulcea – 80,0 loc/km

2
, Călăraşi – 65,3 loc/km

2
, Mehedinţi – 65,9 

loc/km
2
, Ialomiţa – 68,5 loc/km

2
, Teleorman – 80,0 loc/km

2
, Vrancea – 

80,6 loc/km
2
, Giurgiu – 84,3 loc/km

2
 etc.), există şi unele judeţe care pot 

depăşi densitatea medie pe ţară (94,4 loc/km
2
), cum ar fi: Iaşi – 151,3 

loc/km
2
, Galaţi – 143,9 loc/km

2
, Bacău – 113,1 loc/km

2
 sau Constanţa – 
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105,7 loc/km
2 

(anexa nr. 8), ceea ce denotă o presiune demografică ma-
re asupra spaţiului agricol. 

 Un indicator care pune în evidenţă o importantă disfuncţionalitate este 
cel obţinut din raportarea producţiei industriale pe locuitor la producţia 
agricolă pe locuitor. Pe baza acestui indicator rezultă că în zonele sece-
toase cele multe judeţe, respectiv un număr de 16, se includ în categoria 
unităţilor teritorial-administrative cu activităţi preponderent agricole. Este 
cazul judeţelor: Arad, Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialom i-
ţa, Iaşi, Mehedinţi, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vas-
lui şi Vrancea. 
 

Cu activităţi nonagricole figurează doar judeţele: Bacău, Dolj, Galaţi, 
Neamţ şi Olt. 

În primul caz figurează judeţe care dispun de mari suprafeţe agricole şi 
de resurse de forţă de muncă localizate în marea lor majoritate în mediul rural. 

În cel de-al doilea caz sunt incluse judeţe cu o economie preponderent 
industrială şi mai dezvoltate sub raport economic decât celelalte. 

 

 Zone cu disfuncţionalităţi majore şi acute în cadrul tehnologiei mecaniza-
te.  
În zonele de stepă şi silvostepă se remarcă faptul că faţă de ponderea 

mediei pe ţară de 58 ha/tractor, deja ridicată, se înregistrează un deficit maxim 
în ceea ce priveşte mecanizarea, respectiv de 108 ha/tractor în judeţul Tulcea, 
urmat de judeţele Botoşani cu 95 ha/tractor, Iaşi cu 86 ha/tractor, Neamţ şi 
Vaslui cu câte 77 ha/tractor. 

 

 Zone cu disfuncţii majore ale sistemului de îmbunătăţiri funciare. 
Din analiza suprafeţelor amenajate pentru irigat se desprind două aspecte: 

 un prim aspect este reflectat de ponderea redusă a suprafeţei irigate 
în unele judeţe cu silvostepă, cum ar fi: Bihor cu 2,5% sau Satu Mare 
cu 2,1%; 

 alt aspect priveşte judeţele în care se impun însemnate subvenţii pen-
tru refacerea sistemelor existente, dar şi pentru schimbarea actualelor 
structuri de producţie practicate (Constanţa, Dolj, Galaţi, Olt, Tulcea). 

 

 Zone cu disfuncţionalităţi generate de mărimea veniturilor agricole reali-
zate. 
Indicatorul referitor la mărimea veniturilor agricole realizate are la bază 

valoarea producţiei agricole (vegetale şi animale) pe locuitor. 

Pe baza acestui indicator se remarcă faptul că, în zonele secetoase, în 
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cele mai multe judeţe veniturile populaţiei se bazează preponderent pe produc-
ţia vegetală (Călăraşi, Ialomiţa, Arad, Brăila, Giurgiu, Teleorman etc.), faţă de 
numărul redus de judeţe cu producţie animalieră mare pe locuitor (Bihor, Călă-
raşi, Ialomiţa şi Timiş). 

În ambele situaţii însă producţia agricolă, atât vegetală, cât şi animală 
poate fluctua în mod sensibil în funcţie de situaţia parametrilor climatici. 

 

 Sărăcia este cea mai gravă disfuncţie din zonele afectate de secetă. 
Sărăcia se defineşte ca o stare de lipsă de lungă durată a resurselor ne-

cesare pentru a asigura un mod de viaţă considerat decent, acceptabil la nive-
lul unei colectivităţi (36). 

Această definiţie sugerează ideea raportării fenomenului la contextul so-
cietal mai larg, în speţă la starea de sărăcie a întregii populaţii din ţara noastră.  

Cercetările întreprinse în vederea stabilirii nivelurilor de sărăcie comuni-
tară în ţara noastră evidenţiază însă faptul că aceasta se cantonează cu pre-
cădere în mediul rural. În acest scop, s-a utilizat un complex de indicatori care 
au relevat că majoritate zonelor rurale sunt sărace şi numeroşi locuitori ai sate-
lor trăiesc în sărăcie. 

Chiar dacă factorii sărăciei sunt identificaţi mai ales în plan economic, 
politic, social şi cultural, analiza noastră demonstrează că originea ei poate 
pleca şi de la un management defectuos al unor fenomene naturale distructive, 
aşa cum se întâmplă în multe zone din România. Între acestea, seceta are o 

contribuţie considerabilă. Fenomenul se datoreşte însă şi gradului redus de 
conştientizare a stării de lucru de către populaţie şi de neimplicare a acesteia 
în acţiuni de prevenire şi diminuare a deşertificării şi degradării solurilor. Aşa se 
explică faptul că zonele cu pungi de sărăcie persistente sunt şi cele care înre-
gistrează o degradare accentuată a terenurilor. 

Indicele sărăciei comunitare rurale, calculat şi prezentat într-un studiu 
elaborat de Comisia Naţională pentru Statistică în colaborare cu Banca Mondi-
ală (40), diferenţiază:  

 sate foarte sărace (cu indice de sărăcie peste 19,19); 

 sate cu risc mare de sărăcie (cu indice cuprins între 15,31 şi 19,19); 

 sate cu nivel mediu de dezvoltare (cu indice între 11,41 şi 15,30); 

 sate cu potenţial de dezvoltare (cu indice între 6,50 şi 11,40); 

 sate dezvoltate (indice de sărăcie sub 6,49). 
 

Conform acestui studiu, cele mai sărace comunităţi, care formează area-
le compacte, se suprapun, în majoritate, zonelor de stepă şi silvostepă. Astfel, 
în cele 9 judeţe incluse integral în silvostepă, procentul celor mai sărace co-
mune, în totalul comunelor pe judeţ, are valori deosebit de mari, şi anume: 
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Vaslui – 84,5%, Teleorman – 53%, Iaşi – 47,1%, Galaţi – 33,9%, Călăraşi – 
31,3%, Giurgiu – 30,4%, Brăila – 20,5%. 

O situaţie oarecum similară se identifică şi la nivelul judeţelor incluse 
parţial în stepă şi silvostepă, unde procentul celor mai sărace comune în totalul 
comunelor oscilează între 0,4% în Timiş şi 79,4% în Botoşani (anexa nr. 9). 

În judeţele cuprinse integral în zonele secetoase, valorile maxime ale in-
dicelui de sărăcie comunitară rurală oscilează între 20,10 în Tulcea şi 29,60 în 
Teleorman. Cât priveşte judeţele incluse parţial în aceste zone, valorile maxi-
me ale acestui indice variază între 20,22 în Bihor şi 29,64 în Vrancea (anexa 
nr. 10). 

Sărăcia rurală din arealele de stepă şi silvostepă trebuie explicată şi prin 
frecvenţa şi durata mare a secetelor, cu impact direct asupra agriculturii, care 
constituie principala activitate a locuitorilor. În aceste zone, veniturile din agri-
cultură sunt mici, ceea ce face ca gospodăriile să fie sărace. 

În momentul de faţă, presiunea populaţiei asupra zonelor agricole, în spe-
cial în cele cu densitate mare de locuitori, este din ce în ce mai mare, în condiţiile 
în care acest sector de activitate are rolul unui tampon ocupaţional pentru perso-
nalul disponibilizat din mediul industrial, aflat în proces de restructurare. Densita-
tea fiziologică din mediul rural (anexa nr. 11), ca raport între numărul de locuitori 
şi suprafaţa agricolă şi arabilă, ilustrează că în judeţele de stepă şi silvostepă din 
est şi nord-est, presiunea umană depăşeşte media pe ţară. În acelaşi timp, zone-
le din sudul şi vestul ţării, unde sunt suprafeţe mari de teren (agricol şi arabil), 
valorile densităţii fiziologice sunt incomparabil mai mici. 

Impactul socioeconomic al sărăciei în mediul rural se traduce prin ni-
velul de trai scăzut al populaţiei, prin deficitul de capital uman, prin dependenţa 
demografică ridicată, prin valori înalte ale emigraţiei şi natalităţii, printr-o infra-
structură slab dezvoltată, prin condiţiile precare de locuit şi prin serviciile publi-
ce necorespunzătoare (29). 

Un alt efect al sărăciei la sate este impactul în plan spiritual, care con-
stă în: 

 diminuarea fenomenului educaţional, ilustrat atât de abandonul şcolar, 
cât şi de analfabetismul funcţional (absolvenţi cu diplomă, dar slab pre-
gătiţi din lipsa cadrelor didactice calificate); 

 reducerea consumului de cultură, cu efecte negative asupra formării per-
sonalităţii (relaţii comunitare şi familiale tensionate, criminalitate, delin-
cvenţă şi handicapuri psihice); 

 imposibilitatea formării profesionale (neînsuşirea unei meserii şi imposi-
bilitatea reconversiei profesionale). 
 

Datorită sărăciei, cele mai multe gospodării din zonele de stepă şi silvo-
stepă recurg la culturi şi specii de animale tradiţionale, fapt care conduce la 
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obţinerea de randamente scăzute în agricultură. O asemenea strategie nu poa-
te avea drept consecinţă decât perpetuarea sărăciei în mediul rural românesc. 

6.3. Politici sociale în zonele afectate de secetă,              aridizare 
şi deşertificare 

Aşa cum s-a arătat, în zonele de stepă şi silvostepă din România, în care 
aridizarea, deşertificarea şi seceta au o frecvenţă şi o extensiune apreciabile, 
se produc fenomene deosebite, începând cu diminuarea cantitativă şi calitativă 
a culturilor agricole, cu scăderea nivelului freatic, cu dispariţia vegetaţiei şi, im-
plicit, a hranei pentru oameni şi animale, până la fenomene cu impact social 
evident, cum este, de pildă, migraţia internă. Dacă măsurile aşteptate vor în-
târzia, există riscul ca, în spaţiul Dobrogei, Bărăganului, Câmpiei Olteniei, 
Câmpiei Tisei, silvostepa să degenereze în stepă, iar zona de stepă să se mu-
te spre regiunea piemontană. În aceste condiţii se preconizează că la câmpie 
se va face agricultură numai cu preţul unor irigaţii costisitoare. 

La baza analizei-diagnostic prezentată în capitolele precedente se impu-
nea o strategie având ca scop combaterea efectelor socioeconomice generate 
de secetă şi de degradare a solurilor prin aridizare şi deşertificare. Avem în ve-
dere, în acest sens, o serie de propuneri, dintre care, cele mai multe, au fost 
făcute de Comisia Naţională pentru Statistică şi Banca Mondială în scopul re-
ducerii sărăciei şi şomajului (40) şi care sunt valabile şi în cazul zonelor atinse 
de secetă. Le redăm, în continuare, aşa cum au fost ele formulate în studiul 
respectiv. 

 Compensarea de către stat din resurse bugetare a pierderilor cauzate de 
fenomenele analizate. 

 Diversificarea bazei economice din mediul rural, prin sprijinirea activă a 
dezvoltării activităţilor neagricole. În acest sens se impune iniţierea de 
programe de dezvoltare, prin stimularea industriei mici şi mijlocii, dezvol-
tarea infrastructurii şi a serviciilor. 

 Asigurarea accesului lucrătorilor pe cont propriu din mediul rural la mă-
surile active de recalificare de care beneficiază şomerii. Aceste persoane 
ar trebui cooptate atunci când se pune problema participării lor la politic i-
le active ale pieţei muncii. 

 Realizarea de lucrări publice de ameliorare a infrastructurii locale, în 
special a celor care folosesc intensiv mâna de lucru locală. Această pro-
punere este valabilă şi în cazul acţiunilor de împădurire a terenurilor din 
judeţele deficitare sub raport silvic, precum şi în situaţia remedierii şi ex-
tinderii sistemului de irigaţii. 

 Înfiinţarea de şcoli serale pentru adulţii din mediul rural, pentru a ajuta 
populaţia să-şi acopere lipsurile din educaţia generală şi, mai ales, edu-
caţia ecologică. 
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 Elaborarea unor programe educative şi manuale de educaţie ecologică a 
elevilor din învăţământul preuniversitar. 

 Stimularea pregătirii în domeniul administrării fermelor şi tehnologiilor 
agricole. Subvenţionarea cărţilor (publicaţiilor) pe aceste teme poate 
constitui un mod eficient de atingere a obiectivului. 

 Îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la proprietatea pădurilor şi ocrotirea 
zonelor de silvostepă, vulnerabile sub aspectul riscului la deşertificare, 
degradare a terenurilor şi la secetă. 

 Stimularea ONG-urilor care au ca obiectiv de activitate mediul înconjură-
tor, combaterea poluării şi atragerea lor în programe pe termen scurt şi 
mediu. 

 Intensificarea la nivel comunitar a activităţii educative de combatere a 
secetei şi degradării terenurilor prin eforturile conjugate ale Consiliilor lo-
cale, Poliţiei, Asociaţiei Proprietarilor de Păduri şi mass-media din zonă. 

 Includerea în programele de dezvoltare locală a unui capitol de sine-
stătător cu privire la combaterea deşertificării, a degradării terenurilor şi a 
secetelor.  

 Promovarea sistemelor de asigurări contra factorilor de risc prin: conşti-
entizarea problemei la nivelul populaţiei rurale, diversificarea ofertei de 
asigurări, încurajarea construirii şi funcţionării formelor private de asigu-
rări. 

6.4. Strategia prevenirii şi combaterii secetei, aridizării 
şi deşertificării în România 

Strategia prevenirii şi combaterii secetei, aridizării şi deşertificarii trebuie 
să se integreze strategiei generale de dezvoltare a României pe termen mediu 
şi scurt, întrucât gestionarea resurselor financiare, materiale şi umane trebuie 
concepută în mod coerent şi echilibrat. În mod explicit, strategia trebuie corela-
tă cu toate celelalte concepte şi măsuri care privesc dezvoltarea rurală în Ro-
mânia. 

O particularitate a acestei strategii se referă la faptul că trebuie centrată 
pe comunităţile umane din zonele defavorizate economic, social şi cultural. În 
aceste zone, fenomenele dezastruoase (aridizare, deşertificare, secetă) ocupă 
un spaţiu considerabil şi afectează o populaţie numeroasă. Tratate din această 
perspectivă, arealele afectate de fenomenele respective sunt succeptibile de a 
fi susţinute financiar şi logistic prin diverse programe (interne şi externe) adre-
sate zonelor defavorizate din România. 

În esenţă, toate strategiile care vizează satul (atât cele economice şi so-
ciale, cât şi cele culturale) trebuie concepute, implicit strategia prevenirii şi 
combaterii secetei, aridizării şi deşertificării din perspectiva dezvoltării durabi-
le. 
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Ca principii care vizează cu precădere zonele de stepă şi silvostepă, 
respectiv zonele cele mai afectate de fenomenele menţionate mai sus, avem în 
vedere următoarele: 

 antrenarea forţelor comunitare din fiecare zonă vizată la realizarea pro-
gramelor naţionale proiectate la nivel central; 

 consolidarea exploataţiilor agricole şi promovarea unor structuri agricole 
ecologice în concordanţă cu condiţiile agropedologice şi meteorologice 
specifice fiecărei unităţi de relief şi zone de vegetaţie; 

 identificarea unor măsuri adecvate zonelor de stepă şi silvostepă în ve-
derea diminuării fenomenului sărăciei, cu toate efectele care decurg din 
această stare – asigurarea nivelului minim de trai, diminuarea şomajului, 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, reechilibrarea fenomenelor 
demografice (natalitate, scăderea mortalităţii infantile, creşterea speran-
ţei de viată, diminuarea migraţiei spre zonele urbane), asigurarea acce-
sului la serviciile publice (economice, edilitare şi sociale); 

 atragerea de resurse financiare prin sensibilizarea comunităţii oamenilor 
de afaceri din zonă, care să participe la proiecte de reconstrucţie şi de 
înfiinţare a unor întreprinderi mici/mijlocii, inclusiv de sponsorizare a unor 
proiecte sociale; 

 cerinţele exprese pentru aceste zone de stepă şi silvostepî privesc ame-
najări speciale (irigaţii, îmbunătăţiri funciare etc.), moderne şi fiabile, care 
să permită prevenirea şi rezolvarea promptă a stărilor de criză generate 
de deşertificare şi secetă; aceste amenajări vor fi în măsură să absoarbă 
o bună parte a forţei de muncă comunitare, să diminueze plecarea tiner i-
lor din zonele rurale şi să reprezinte şi oportunităţi investiţionale; 

 participarea comunităţii la realizarea unor asemenea strategii şi progra-
me presupune înţelegere, convingere şi implicare din partea fiecărui in-
divid în parte; de aceea educaţia ecologică, în general, şi educaţia 
pentru prevenire şi combatere, în special, va reprezenta un obiectiv prio-
ritar şi comun pentru toate instituţiile publice. 
Fundamentarea şi elaborarea strategiei de prevenire şi combatere a de-

şertificării, degradării terenurilor şi secetei necesită studii de caz aprofundate în 
zonele cele mai afectate de aceste fenomene, inclusiv anchete sociologice în 
rândul locuitorilor. Pe baza acestora se vor evidenţia configuraţiile particulare 
ale acestor fenomene dezastruoase în fiecare comunitate, ceea ce va sugera 
tipuri de intervenţie pentru autorităţile centrale şi locale, modalităţi eficiente de 
evaluare şi repere metodologice pentru specialişti şi practicieni. 
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ANEXE 

Anexa nr. 1 
Gruparea judeţelor României după numărul anilor de producere a inunda-

ţiilor în perioada 1992 - 1998* 

 

A. Judeţe cu frecvenţă mare de producere a inundaţiilor (7 - 5 ani): 

1. Vaslui 10. Sălaj 

2. Alba 11. Suceava 

3. Bacău 12. Braşov 

4. Bistriţa - Năsăud 13. Caraş - Severin 

5. Botoşani 14. Constanţa 

6. Iaşi 15. Covasna 

7. Maramureş 16. Hunedoara 

8. Neamţ 17. Timiş 

9. Satu Mare 18. Vrancea 

 
B. Judeţe cu frecvenţă medie de producere a inundaţiilor (4 - 3 ani): 

1. Arad   9. Teleorman 

2. Argeş   10. Tulcea 

3. Cluj   11. Bihor 

4. Giurgiu   12. Brăila 

5. Harghita   13. Buzău 

6. Mureş   14. Dâmboviţa 

7. Olt   15. Dolj 

8. Prahova   16. Sibiu 

 

C. Judeţe cu frecvenţă scăzută de producere a inundaţiilor (sub 2 ani): 

1. Galaţi   4. Vâlcea 

2. Ialomiţa   5. Gorj 

3. Mehedinţi   6. Ilfov 
 

*Prelucrare după „Raportul privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice pericu-
loase în anul 1998, măsuri întreprinse şi măsuri de refacere a obiectivelor afectate şi pentru 
diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectivă‖, MAPPM., ianuarie 1999. 
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Anexa nr. 2 
Gruparea judeţelor României  

după frecvenţa inundaţiilor, în anul 1998* 

 

Numărul inundaţiilor produse  

1. Argeş 1. Alba 1. Bacău 1. Botoşani 

2. Braşov 2. Arad 2. Bistriţa-Năsăud 2. Maramureş 

3. Brăila 3. Bihor 3. Caraş-Severin 3. Neamţ 

4. Buzău 4. Cluj 4. Covasna 4. Tulcea 

5. Dâmboviţa 5. Dolj 5. Giurgiu  

6. Hunedoara 6. Harghita 6. Iaşi  

7. Sibiu 7. Mureş 7. Prahova  

8. Teleorman 8. Olt 8. Suceava  

9. Vrancea 9. Sălaj 9. Timiş  

 10. Satu Mare   

 11. Vaslui   

 12. Vâlcea   

* Prelucrare după „Raportul privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice peri-
culoase în anul 1998, măsuri întreprinse şi măsuri de refacere a obiectivelor afectate şi pen-
tru diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectivă‖, MAPPM, ianuarie 1999. 

 
 

Anexa nr. 3 
Ierarhizarea judeţelor României după gradul  

de vulnerabilitate la inundaţii, în perioada 1992 - 1998* 

 

Nr. 
crt. 

Judeţul 

Pagube (valoa-
re aproximati-
vă), în preţuri 

sept. 1998 
(mil. lei) 

Număr de 
ani cu in-
undaţii 

Coeficient 
de risc 

Pagube 

mil lei % 

Judeţe cu vulnerabilitate ridicată (12,3 – 4,5% din total pagube) 

1 Alba 844321,3 6 0,86 726116,3 12,3 

2 Vaslui 408379,6 7 1,00 408379,6 6,9 

3 Suceava 474817,3 6 0,86 408342,9 6,9 

4 Maramureş 426170,7 6 0,86 366506,2 6,2 

5 Hunedoara 412562,4 5 0,71 292919,0 5,0 

6 Olt 488907,4 4 0,57 278677,2 4,7 

7 Mureş 462694,0 4 0,57 263735,6 4,5 

Judeţe cu vulnerabilitate medie (3,7 – 1,7% din total pagube) 

8 Ialomiţa 722400,0 2 0,28 216272,0 3,7 

9 Bistriţa - N. 231842,2 6 0,86 199384,3 3,4 
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Nr. 
crt. 

Judeţul 

Pagube (valoa-
re aproximati-
vă), în preţuri 

sept. 1998 
(mil. lei) 

Număr de 
ani cu in-
undaţii 

Coeficient 
de risc 

Pagube 

mil lei % 

10 Neamţ 225290,8 6 0,86 193750,0 3,3 

11 Prahova 330124,1 4 0,57 188170,7 3,2 

12 Arad 325868,7 4 0,57 185745,2 3,1 

13 Bacău 209605,8 6 0,86 180260,3 3,0 

14 Iaşi 178550,9 6 0,86 153553,8 2,6 

15 Covasna 208894,2 5 0,71 148314,9 2,5 

16 Teleorman 257658,2 4 0,57 146865,2 2,5 

17 Cluj 254737,1 4 0,57 145200,1 2,5 

18 Sălaj 153971,6 6 0,86 132415,6 2,2 

19 Botoşani 131501,3 6 0,86 113091,1 1,9 

20 Argeş 184751,6 4 0,57 105308,4 1,8 

21 Caraş - S. 142525,1 5 0,71 101192,8 1,7 

Judeţe cu vulnerabilitate scăzută (1,6 – 0,01% din total pagube) 

22 Satu Mare 111684,3 6 0,86 96048,5 1,6 

23 Bihor 109087,8 3 0,42 93815,5 1,6 

24 Dâmboviţa 217398,0 3 0,42 91307,2 1,5 

25 Vrancea 115206,6 5 0,71 81796,7 1,4 

26 Timiş 111649,2 5 0,71 79270,9 1,3 

27 Dolj 182400,2 3 0,42 76608,1 1,3 

28 Harghita 117894,0 4 0,57 67199,6 1,2 

29 Constanţa 86355,2 5 0,71 61312,2 1,1 

30 Brăila 121886,0 3 0,42 51192,1 1,0 

31 Vâlcea 164613,6 2 0,28 46091,8 0,8 

32 Tulcea 77539,0 4 0,57 44197,2 0,7 

33 Braşov 57623,5 5 0,71 40912,7 0,7 

34 Sibiu 89645,1 3 0,42 37650,9 0,6 

35 Giurgiu 60526,4 4 0,57 34500,0 0,6 

36 Galaţi 106914,0 2 0,28 29935,9 0,5 

37 Buzău 40435,2 3 0,42 16982,4 0,3 

38 Mehedinţi 29557,8 2 0,28 8276,2 0,2 

39 Gorj 11995,2 1 0,14 1679,3 0,02 

40 Ilfov  4650,0 1 0,14 651,0 0,01 

41 Călăraşi - - - - - 

Total    8892 635,1 - - 5 913 629,4 100,0 

*Prelucrare după „Raportul privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice pericu-
loase în anul 1998, măsuri întreprinse şi măsuri de refacere a obiectivelor afectate şi pentru 
diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectivă‖, MAPPM, ianuarie 1999. 
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Anexa nr. 4 
Vulnerabilitatea la inundaţii a regiunilor/subregiunilor de dezvoltare eco-

nomică, în perioada 1992-1998* 

 

Nr. Regiunea/ Subregiunea de dezvoltare  Pagube 

crt. economică Valoare ponderată 
(mil. lei) 

% 

1. Nord-Est 1 457 377,7 24,6 

 Bt, Vs, Is 675 024,5 11,4 

 Sv, Nt, Bc 782 353,2 13,2 

2. Sud-Est 285 416,5 4,8 

 Br, Gl, Ct, Tl 186 637,4 3,1 

 Vn, Bz 98 779,1 1,7 

3. Sud 783 074,5 13,3 

 Ag, Db, Ph, If 385 437,3 6,5 

 Tr, Gr, Il, Cl 397 637,2 6,8 

4. Sud-Vest 411 332,6 7,0 

 Dj, Ot, Mh 363 561,5 6,2 

 Gj, Vl 47 771,1 0,8 

5. Vest 659 127,9 11,2 

 Tm, Ar 265 016,1 4,5 

 Cs,Hd 394 111,8 6,7 

6. Nord-Vest 1 033 370,2 17,4 

 Cj, Bh 239 015,6 4,0 

 Sm, Mm, Bn, Sj 794 354,5 13,4 

7. Centru 1 283 930,0 21,7 

 Bv, Sb 78 563,6 1,3 

 Cv, Hg, Ms, Ab 78 563,6 20,4 

 Total 5 913 629,4 100,0 

* Prelucrare după „Raportul privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice peri-
culoase în anul 1998, măsuri întreprinse şi măsuri de refacere a obiectivelor afectate şi pen-
tru diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectivă‖, MAPPM, ianuarie 1999. 
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Anexa nr. 5 
Situaţia judeţelor după natura pagubelor produse de inundaţii, în perioa-

da ianuarie-noiembrie 1998* 

 

  Pagube (mil. lei) 

Nr. Judeţul Total Individuale Comunitare 

crt.   Total % Total % 

1. Alba 186 751,00 40 228,80 21,5 146 552,20 78,5 

2. Arad 96 862,00 20 533,00 21,2 76 329,00 78,8 

3. Argeş 19 642,10 8 392,10 42,7 11 249,90 57,3 

4. Bacău 76 198,67 27 260,67 35,8 48 938,00 64,2 

5. Bihor 4 921,40 4 416,65 93,8 304,75 6,2 

6. Bistriţa-Năsăud 49 029,60 20 605,60 42,0 28 424,00 58,0 

7. Botoşani 38 443,90 27 654,60 71,9 10 789,30 28,1 

8. Braşov 7 579,86 2 000,00 26,4 5 579,86 73,6 

9. Brăila 100,00 - - 100,00` 100,0 

10. Buzău 1 215,00 -  - 1 215,00 100,0 

11. Caraş-Severin 3 985,23 896,73 22,5 3 088,50 77,5 

12. Călăraşi - - - - - 

13.  Cluj 48 402,30 25 889,30 53,5 22 513,00 46,5 

14. Constanţa - - - - - 

15. Covasna 14 846,75 6 756,00 45,5 8 066,17 54,5 

16. Dâmboviţa 6 680,00 2800,00 41,9 3 880,00 58,1 

17. Dolj 32,56 - - 32,56 100,0 

18. Galaţi - - - - - 

19. Giurgiu 3 538,08 2 281,08 64,5 1 257,00 35,5 

20. Gorj - - - - - 

21. Harghita 68 503,97 2 266,57 3,3 66 237,55 96,7 

22. Hunedoara 129 316,00 64 152,00 49,6 65 164,00 50,4 

23. Ialomiţa - - - - - 

24. Iaşi 59 560,65 53 605,71 90.0 5 954,94 10,0 

25. Ilfov - - - - - 

26. Maramureş 248 735,91 28 988,70 11,7 219 747,21 88,3 

27. Mehedinţi - - - - - 

28. Mureş 290 387,73 197 375,20 68,0 95 011,52 32,0 
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  Pagube (mil. lei) 

Nr. Judeţul Total Individuale Comunitare 

crt.   Total % Total % 

29. Neamţ 85 531, 20 65 666,90 76,8 19 863,80 23,2 

30. Olt 4 747,16 4 358, 96 91,8 388,20 8,2 

31. Prahova 69 033,00 13 165,00 19,1 55 868,00 80,9 

32. Satu Mare 65 268,00 42 584,00 65,3 22 674,00 34,7 

33. Sălaj 83 881,70 10 767,00 12,8 73 114,70 87,2 

34. Sibiu 20 735,08 12 226,90 59,0 8 508,18 41,0 

35. Suceava 37 136,60 19 386,60 52,2 17 754,00 47,8 

36. Teleorman 1 755,00 - - 1 755,00 100,0 

37. Timiş 84 726,83 40 817,76 48,2 43 909,19 51,8 

38. Tulcea 8 483,50 457,00 5,4 8 026,00 94,6 

39. Vaslui 5 646, 05 438,10 7,8 5 207,95 92,2 

40. Vâlcea 102 280,50 8 244,50 8,1 94 035,60 91,9 

41. Vrancea 546,00 546,00 100, - - 

 Total 1924838,13 745931,28 38,8 1178906,8 61,2 

* Prelucrare după „Raportul privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice peri-
culoase în anul 1998, măsuri întreprinse şi măsuri de refacere a obiectivelor afectate şi pen-
tru diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectivă‖, MAPPM, ianuarie 1999. 
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Anexa nr. 6 
Unităţile teritorial-administrative ale României incluse în zonele de stepă 
şi silvostepă, afectate de secetă şi procese de degradare şi deşertificare 

a terenurilor (1998) 

 

Nr. crt. Denumirea judeţului Suprafaţa (km
2
) 

Judeţe incluse integral în stepă şi silvostepă 

1 Iaşi 5.476 

2 Vaslui 5.318 

3 Galaţi 4.466 

4 Brăila 4.766 

5 Călăraşi 5.088 

6 Giurgiu 3.526 

7 Tulcea 8.499 

8 Constanţa 7.071 

9 Teleorman 5.790 

 Total 50.000 

Judeţe incluse parţial în stepă şi silvostepă* 

1 Botoşani (2/3) 3.320 

2 Suceava (1/10) 855 

3 Neamţ (1/3) 1.963 

4 Bacău (1/3) 2.205 

5 Vrancea (1/2) 2.428 

6 Buzău (1/2) 3.052 

7 Ialomiţa (2/3) 2.966 

8 Olt (1/2) 2.749 

9 Dolj (2/3) 4.938 

10 Mehedinţi (1/2) 2.467 

11 Timiş (1/2) 4.349 

12 Arad (1/8) 970 

13 Bihor (1/10) 754 

14 Satu Mare (1/10) 442 

 Total 33.458 

 Total general 83.458 

Sursa: Anuarul statistic al României - 1999, CNS, Bucureşti. 
*Notă: calculat din suprafaţa consemnată în Anuarul statistic al României. 
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Anexa nr. 7 
Populaţia unităţilor teritorial-administrative ale României incluse 

în zonele de stepă şi silvostepă, afectate de secetă şi procese 

de degradare şi deşertificare a terenurilor (1998) 

 

Nr.  Denumirea  Populaţie* 

crt. judeţului Nr. total Rurală % 

Judeţe incluse integral în stepă şi silvostepă 

1 Iaşi 828.476 408.719 49,3 

2 Vaslui 464.032 262.225 56,5 

3 Galaţi 642.759 253.905 39,5 

4 Brăila 688.606 129.908 33,4 

5 Călăraşi 332.309 200.617 60,4 

6 Giurgiu 297.368 205.575 69,1 

7 Tulcea 265.173 135.457 51,1 

8 Constanţa 747.218 200.590 26,8 

9 Teleorman 463.307 303.194 65,4 

 Total 4.429.248 2.100.190 47,4 

Judeţe incluse parţial în stepă şi silvostepă 

1 Botoşani  461.889 277.095 60,0 

2 Suceava  713.782 458.309 64,2 

3 Neamţ  584.801 346.138 59,2 

4 Bacău  748.894 371.621 49,6 

5 Vrancea  391.628 240.550 61,4 

6 Buzău  507.607 297.076 58,5 

7 Ialomiţa  304.873 178.196 58,4 

8 Olt  512.597 307.421 60,0 

9 Dolj 747.840 361.751 48,4 

10 Mehedinţi 325.167 166.479 51,2 

11 Timiş  682.409 262.957 38,5 

12 Arad  478.092 230.365 48,2 

13 Bihor 624.157 314.040 50,3 

14 Satu Mare  392.084 209.929 53,5 

 Total 7.475.820 4.021.927 53,8 

 Total general 11.905.068 6.122.117 51,4 

*Anuarul statistic al României – 1999, CNS., Bucureşti. 
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Anexa nr. 8 
Densitatea geografică a populaţiei în judeţele de stepă şi silvostepă, 

cu risc la secetă – 1998 – 

 

Nr. 
crt. 

Judeţul Număr de locuitori Suprafaţă (km
2
) Densitate (loc./km

2
 

 Total România 22.502.803 238.391 94,4 

1 Arad 478.092 7.754 61,7 

2 Bacău 748.894 6.621 113,1 

3 Bihor 624.157 7.544 82,7 

4 Botoşani 461.889 4.986 92,6 

5 Brăila 388.606 4.766 81,5 

6 Buzău 507.607 6.103 83,2 

7 Călăraşi 332.309 5.088 65,3 

8 Constanţa 747.218 7.071 105,7 

9 Dolj 747.840 7.414 100,9 

10 Galaţi 642.759 4.466 143,9 

11 Giurgiu 297.368 3.526 84,3 

12 Ialomiţa 304.837 4.453 68,5 

13 Iaşi 828.476 5.476 151,3 

14 Mehedinţi 325.167 4.933 65,9 

15 Neamţ 584.801 5.869 99,2 

16 Olt 512.597 5.498 93,2 

17 Satu Mare 392.084 4.418 88,7 

18 Suceava 713.782 8.553 83,5 

19 Teleorman 463.307 5.790 80,0 

20 Timiş 682.409 8.697 78,5 

21 Tulcea 265.173 8.499 31,2 

22 Vaslui 464.032 5.318 87,3 

23 Vrancea 391.628 4.857 80,6 

Sursa: Anuarul statistic al României – 1999, CNS, Bucureşti, 1999. 
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Anexa nr. 9 
Judeţele din zonele de stepă şi silvostepă cu cele mai sărace comune* 

 

Nr.  Judeţul Număr comune  Comunele cele mai sărace 

crt.  – Total - Număr % 

Judeţe incluse integral în stepă şi silvostepă 

1 Brăila 39 8 20,5 

2 Călăraşi 48 15 31,3 

3 Constanţa 52 2 3,8 

4 Galaţi 56 19 33,9 

5 Giurgiu 46 14 30,4 

6 Iaşi 85 40 47,1 

7 Teleorman 83 44 53,0 

8 Tulcea 43 1 2,3 

9 Vaslui 71 60 84,5 

Judeţe incluse parţial în stepă şi silvostepă 

1 Arad 67 - - 

2 Bacău 79 27 34,2 

3 Bihor 86 3 3,5 

4 Botoşani 68 54 79,4 

5 Buzău 81 32 39,5 

6 Dolj 94 29 30,9 

7 Ialomiţa 49 19 38,8 

8 Mehedinţi 59 13 22,0 

9 Neamţ 70 20 28,6 

10 Olt 94 6 6,4 

11 Satu Mare 56 4 7,1 

12 Suceava 90 9 10,0 

13 Timiş 75 3 4,0 

14 Vrancea 59 29 49,2 

Prelucrare după studiul „De la sărăcie la dezvoltare rurală‖, elaborat de Comisia Naţională 
pentru Statistică, în colaborare cu Banca Mondială, Bucureşti, 1998 şi Anuarul statistic al 
României - 1999, CNS, Bucureşti, 1999. 
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Anexa nr. 10 
Valorile maxime ale indicelui de sărăcie comunitară din mediul rural al 

judeţelor de stepă şi silvostepă* 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea judeţului Valorile maxime ale indicelui 
de sărăcie 

Judeţe incluse integral în stepă şi silvostepă 

1 Brăila 21,50 

2 Călăraşi 25,78 

3 Constanţa 22,43 

4 Galaţi 24,11 

5 Giurgiu 26,96 

6 Iaşi 25,16 

7 Teleorman 29,60 

8 Tulcea 20,10 

9 Vaslui 28,56 

Judeţe incluse parţial în stepă şi silvostepă** 

1 Arad - 

2 Bacău 22,89 

3 Bihor 20,22 

4 Botoşani 28,37 

5 Buzău 26,70 

6 Dolj 24,33 

7 Ialomiţa 23,90 

8 Mehedinţi 22,39 

9 Neamţ 25,72 

10 Olt 22,48 

11 Satu Mare 22,31 

12 Suceava 24,30 

13 Timiş 27,78 

14 Vrancea  29,64 

* Prelucrare după studiul „De la sărăcie la dezvoltare rurală‖, elaborat de Comisia Naţională 
pentru Statistică în colaborare cu Banca Mondială, Bucureşti, 1998. 
** Valorile maxime ale indicelui de sărăcie se referă la toate comunele, nu numai la cele 
care aparţin zonelor de stepă şi silvostepă. 



 

 

741 

Anexa nr. 11 
Estimarea densităţii fiziologice* a populaţiei totale şi rurale din judeţele 

cu risc la secetă – 1998** 

 

Nr.   Populaţie Suprafaţa (ha) Populaţie % 

crt. Judeţul Totală Rurală Agricolă Arabilă Totală/ 

agricol 

Totală/ 

arabil 

Rurală/ 

agricol 

Rurală/ 

arabil 

 Total Ro-
mânia 

22.502.803 10.154.917 14.801.663 9.350.775 152,0 240,7 68,6 108,6 

1 Arad 478.092 230.365 511.603 347.621 93,4 137,5 45,0 66,7 

2 Bacău 748.894 371.621 324.276 183.830 230,9 407,4 114,6 202,2 

3 Bihor 624.157 314.040 499.535 302.489 124,9 206,3 62,9 103,8 

4 Botoşani 461.889 277.095 387.803 291.882 119,1 158,2 71,5 94,9 

5 Brăila 388.606 129.908 385.867 344.670 100,7 112,7 33,7 37,7 

6 Buzău 507.607 297.076 402.368 255.930 126,2 198,3 73,8 116,1 

7 Călăraşi 332.309 200.617 427.727 412.526 77,7 80,6 46,9 48,6 

8 Constanţa 747.218 200.590 566.015 487.017 132,0 154,4 35,4 41,4 

9 Dolj 747.840 361.751 589.022 487.678 127,0 153,3 61,4 74,2 

10 Galaţi 642.759 253.905 358.780 292.050 179,2 220,1 70,8 86,9 

11 Giurgiu 297.368 205.575 277.234 258.723 107,3 114,9 74,2 79,5 

12 Ialomiţa 304.873 178.196 373.872 348.227 81,5 87,6 47,7 51,2 

13 Iaşi 828.476 408.719 379.051 250.442 218,6 330,8 107,8 163,2 

14 Mehedinţi 325.167 166.479 294.520 186.423 110,4 174,4 56,5 89,3 

15 Neamţ 584.801 346.138 284.179 170.305 205,8 343,4 121,8 203,2 

16 Olt 512.597 307.421 440.063 383.003 116,5 133,8 69,9 80,3 

17 Satu Mare 392.084 209.929 317.500 221.727 123,5 176,8 66,1 94,7 

18 Suceava 713.782 458.309 349.502 177.801 204,2 401,4 131,1 257,8 

19 Teleorman 463.307 303.194 495.899 453.420 93,4 102,2 61,1 66,9 

20 Timiş 682.409 262.957 702.358 528.653 97,2 129,1 37,4 49,7 

21 Tulcea 265.173 135.457 361.501 288.591 73,4 91,9 37,5 46,9 

22 Vaslui 464.032 262.225 391.597 275.343 118.5 168,5 67,0 95,2 

23 Vrancea 391.628 240.550 255.172 146.974 153,5 266,5 94,3 163,7 

* S-a estimat la 100 ha. 
** Prelucrare după Anuarul statistic al României – 1999, CNS, Bucureşti, 1999. 
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Capitolul 1 
CONCEPTUL PIEŢEI INTERNE  

 

1.1. Conceptul pieţei comune 

Conceptul de piaţă comună debutează practic cu tratatul de la Paris, al 
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), semnat la 18 aprilie 
1951 şi inspirat de ideile lui Jean Monnet şi Robert Schuman, care reprezenta 
o abordare sectorială a integrării regionale. Însă el a fost consacrat de trata-
tul de la Roma (CEE), semnat la 25 mai 1957, când a fost definit pe baza 
celor 4 libertăţi fundamentale: libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, 
persoanelor, capitalurilor, la care s-au adăugat ca suport cele 4 politici 
comune (PAC, comercială, concurenţă, transport). Conform unor autori cu-
noscuţi în domeniul integrării europene, cum este Jacques Pelkmans, în cadrul 
conceptului mai larg de constituţie economică introdus de tratatul de la Roma, 
scopurile sau ţelurile Comunităţii Economice Europene pot fi atinse prin mijloa-
ce sau puteri economice specifice, cum sunt piaţa comună şi politicile comune. 
Aflat în afara definiţiilor GATT, conceptul de piaţă comună ar defini în viziunea 
unor autori consacraţi ca B.Balassa (1961) o uniune vamală în care sunt abol i-
te restricţiile faţă de factorii de producţie sau ar reprezenta al treilea stadiu al 
integrării regionale, după zona de liber schimb şi uniunea vamală. Există desi-
gur mai multe abordări ale conceptului pieţei comune, cum ar fi: a) un spaţiu în 
care mărfurile, serviciile, persoanele, capitalurile circulă liber; b) o piaţă regio-
nală cu grad relativ înalt de integrare şi reglementare; c) un mijloc de realizare 
a obiectivelor sau ţelurilor Comunităţii Europene (vezi conceptul de constituţie 
economică); d) un ansamblu de reguli, principii, procedee, mecanisme care 
promovează integrarea pieţelor naţionale. 

În piaţa comună au intrat entităţi diverse - state, regiuni, agenţi econo-
mici, indivizi - fiecare cu interesele, tradiţiile (obiceiurile) şi viziunile sale, iar în 
acest spaţiu europenii n-au fost singurii actori. Au fost factori care au favori-
zat integrarea pieţelor şi factori care au frânat procesul, factori de influen-
ţă endogeni şi exogeni. Mult timp a existat o confruntare între adepţii pieţei 

comune, ai regionalismului, reprezentaţi de locomotiva franco-germană şi 
adepţii liberului schimb pe bază multilaterală, ai sistemului GATT, reprezentaţi 
de SUA. Totuşi atât liberalizarea regională cât şi cea multilaterală a comerţului 
internaţional au favorizat procesul de creştere şi adâncire a interdependenţelor 
economice, de globalizare a pieţelor şi economiei mondiale, de accelerare a 
progresului tehnic şi tehnologic. 

Pe baza prevederilor legislaţiei primare (tratatele) şi pe baza adoptării 
legislaţiei secundare obligatorii (regulamente, directive, decizii) şi neobligatorii 
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(opinii, comunicări, principii), precum şi pe calea implementării unor politici co-
mune (gen PAC, comercială) s-a realizat într-o măsură semnificativă şi (îndeo-
sebi) pentru bunurile de larg consum libera circulaţie a mărfurilor. Progresul a 
fost făcut în termenii integrării negative (Jan Tindeman), implicând eliminarea 
taxelor vamale, a restricţiilor cantitative şi altor obstacole echivalente între ţările 
membre, uniunea vamală fiind realizată la 1 iulie 1968. În perioada 1962-1968 
s-au pus în practică prevederile tratatului de la Roma de creare a unei pieţei 
agricole comune, printr-un ansamblu complex de instrumente şi reglementări. 
Totuşi această piaţă comună agricolă a avut de la început un puternic caracter 
protecţionist şi a condus la numeroase dispute comerciale şi confruntări în ca-
drul GATT între SUA şi Comunitatea Europeană. 

Ulterior intrării în vigoare a tratatului de la Roma libera circulaţie a mărfu-
rilor industriale, serviciilor şi factorilor de producţie a fost adesea împiedicată 
de reglementările naţionale menite a proteja consumatorii, sănătatea publică şi 
mediul. Numai o mică parte a acestor reglementări a fost armonizată prin pro-
cedura de armonizare legislativă prevăzută de articolul 100 al tratatului CEE şi 
care necesita unanimitate în luarea deciziilor de către Consiliul de Miniştri. Însă 
realizarea uniunii vamale nu a însemnat automat o piaţă comună pentru măr-
furi dat fiind persistenţa altor obstacole netarifare, diversele tradiţii şi obiceiuri 
de consum, interesele divergente ale producătorilor şi consumatorilor, regimul 
special al sectoarelor economice cu caracter strategic. 

Înainte de demararea programului pieţei unice integrarea pieţei produse-
lor depăşise sensibil stadiul uniunii vamale. În privinţa accesului pe piaţă exis-
tau contingente naţionale pentru terţi la produsele sensibile, precum şi restricţii 
voluntare pe baze naţionale la export pentru terţi, măsurile echivalente restric-
ţiilor cantitative nu erau armonizate pentru terţi, plăţile erau subiectul controale-
lor valutare naţionale, politica comună în domeniul transporturilor nu devenise 
o realitate, impozitarea indirectă avea un punct forte în sistemul unic de TVA 
dar accizele nu erau armonizate, existau taxe la frontieră însă se realizase o 
cooperare vamală prin armonizarea şi unificarea procedurilor de control şi vă-
muire. În privinţa condiţiilor de concurenţă pe piaţă ajutoarele de stat erau 

prohibite, achiziţiile publice erau deschise dar procedurile nu fuseseră armoni-
zate, monopolurile comerciale de stat aveau interdicţia oricăror discriminări, 
politica concurenţei era eficientă pe planul practicilor restrictive în domeniul 
ofertei şi preţurilor, precum şi al abuzului de poziţie dominantă pe piaţă. În ce-
ea ce priveşte funcţionarea pieţei exista o politică regională relativ armonizată 
cu unele restricţii la nivel naţional, o politică a ştiinţei şi cercetării puţin armoni-
zată, iar unele standarde şi prevederi legislative privind agenţii economici fuse-
seră armonizate sau unificate. Referitor la politicile sectoriale exista o politică 
eficace în domeniul agricol (PAC) prin care restricţiile naţionale fuseseră înlătu-
rate, la fel şi o politică comună în domeniul cărbunelui şi oţelului, unde preva-
lau subvenţii şi restricţii comerciale. 
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1.2. Conceptul pieţei unice (INTERNE) 

  În iunie 1985 ca răspuns la stagnarea procesului de integrare a 
pieţelor şi pentru a spori potenţialul competitiv al Comunităţii Europene faţă de 
SUA şi Japonia este prezentată, de către Comisia prezidată de Jacques Delors 
Cartea Albă asupra realizării pieţei unice. Actul Unic European adoptat de 
Consiliul European în 1986 şi intrat în vigoare în 1987 a fost un program deta-
liat şi precis cu un număr de 282 de propuneri legislative, din care 221 s-au 
tradus în regulamente şi directive, considerate esenţiale pentru realizarea pie-
ţei unice, concept care l-a înlocuit pe cel al pieţei comune. Programul pieţei 
unice s-a axat pe 3 secţiuni privind barierele fizice (controlul la frontiere), 
tehnice (standarde, norme), impozitele indirecte (TVA, accize). Au fost im-
plicate şi procedurile achiziţiilor publice pentru eliminarea caracterului lor 
protecţionist, discriminatoriu şi monopolist. Nu s-au abordat chestiuni legate de 
piaţa unică care au fost ulterior dezbătute la Maastricht, cum sunt politica soci-
ală europeană, care condiţionează în mare măsură libera circulaţie a serviciilor 
şi persoanelor, convergenţa politicilor economice şi uniunea monetară, care 
pavează drumul unificării pieţelor de capital, armonizarea impozitării directe, 
proces nerezolvat în anii '90. Accelerarea procesului legislativ în cadrul Comu-
nităţii Europene s-a datorat impunerii procedurii votului majorităţii calificate prin 
articolul 100a şi a fost acompaniată de amplificarea rolului Parlamentului Euro-
pean prin noile proceduri de luare a deciziilor prevăzute de articolele 189c-
cooperarea şi articolul 189b-codecizia. Totuşi, realizarea programului pieţei 
unice a implicat mai mulţi actori, dintre care se detaşează pe de o parte institu-
ţiile comunitare, iar pe de altă parte guvernele şi parlamentele ţărilor membre, 
asociaţiile producătorilor, comercianţilor şi consumatorilor, organizaţii de stan-
dardizare, instanţe juridice, firme şi cetăţeni. 

Programul pieţei unice a reprezentat cel mai ambiţios obiectiv promovat 
de Comunitatea Europeană după înfiinţarea sa în urma tratatului de la Roma şi 
a reprezentat un succes deplin, mai ales prin prisma construcţiei legislative. În 
perioada 1985-1992 a fost adoptat un volum imens de legislaţie secundară, iar 
pentru umplerea unor goluri au fost necesare mai multe seturi de legislaţie de 
implementare. Pentru anumite state membre au existat unele perioade de 
tranziţie sau derogări speciale. Proiectul pieţei unice a utilizat două strategii 
complementare pentru realizarea lui, prima implicând o armonizare legis-
lativă minimă în domeniul protecţiei sănătăţii publice, consumatorilor şi 
mediului, a doua o armonizare funcţională bazată pe principiul recunoaş-
terii reciproce, consacrat de CEJ în urma celebrului Cassis de Dijon. 

Realizarea programului pieţei unice a însemnat un progres apreciabil pe 
linia integrării pieţelor naţionale de mărfuri într-o singură piaţă comunitară des-
chisă liberei concurenţe şi a pregătit terenul pentru adâncirea integrării econo-
mice prin crearea Uniunii Economice şi Monetare şi ulterior pentru noi valuri de 
lărgire şi transformarea UE într-o comunitate paneuropeană. 
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Implementarea programului pieţei unice poate fi analizată din punct de 
vedere macroeconomic ca având un impact deosebit pe supply-side (oferta), 
manifestat prin stimularea producţiei, sporirea concurenţei şi reducerea preţuri-
lor, dar care se răsfrânge şi printr-un efect puternic stimulativ pe demand-side 
(cererea). Evident există o interconexiune complexă între piaţa unică, creşte-
rea economică şi diminuarea şomajului întrucât o piaţă funcţională deplin inte-
grată stimulează concurenţa, restructurarea şi inovaţia, sporeşte gradul de 
coeziune economică şi socială pe plan regional datorită intensificării comerţului 
şi creşterii investiţiilor, contribuie la dezvoltarea şi diseminarea de noi calificări 
şi tehnologii în tot cuprinsul comunităţii. Iată de ce, odată cu Actul Unic Euro-
pean, au apărut noi politici comune, cu caracter orizontal, cum sunt politica 
cercetării, cea a dezvoltării regionale, politica de protecţie a mediului, politica 
de protecţie a consumatorilor, iar politica concurenţei a căpătat o importanţă 
deosebită, ca principal instrument de protecţie a pieţei comunitare şi 
substituient obiectiv al politicii comerciale. Pe de altă parte realizarea unei pie-
ţei unice efective a însemnat şi asigurarea stabilităţii economice necesare aşe-
zării temeliei UEM, adoptarea monedei unice contribuind la rândul ei la 
funcţionarea eficientă a pieţei bunurilor şi facilitând integrarea pieţei factorilor 
de producţie, îndeosebi a pieţei de capital. 

La sfârşitul programului legislativ de 8 ani care a dus la realizarea pieţei 
unice în decembrie 1992, Consiliul de Miniştri a cerut Comisiei Europene să 
prezinte în 1996 o analiză a impactului şi eficacităţii legislaţiei adoptate. În de-
cursul a doi ani au fost elaborate 38 de studii independente privind diverse 

sectoare economice, arii legislative sau variabile economice, împreună cu o 
largă trecere în revistă a mediului de afaceri comunitar, iar pe baza acestor do-
cumente însumând cca 10.000 de pagini Comisia a prezentat un raport politic 
în noiembrie 1996. Concluziile acestui raport relevă importantele realizări pe 
linia liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor, dar şi neîmplinirile în privinţa libe-
rei circulaţii a persoanelor, legii firmei, impozitării, promovării societăţii informa-
ţionale etc. Dezvoltarea şi consolidarea pieţei unice nu s-a încheiat în 
decembrie 1992, întrucât este un proces continuu şi extrem de dinamic, fiind 
legat sau condiţionat nu doar de cadrul juridic (legislativ) ci şi de extinderea 
politicilor comune ale UE şi de politicile de liberalizare la nivelul statelor mem-
bre. 

În raportul din noiembrie 1996 Comisia a prezentat şi priorităţile 
pentru agenda pieţei unice, evidenţiind şi problemele ce trebuiau rezolvate în 
continuare. În primul rând, statele membre urmau să-şi reînnoiască angaja-
mentele faţă de programul pieţei unice, realizat în octombrie 1996 în proporţie 
de 91% (medie comunitară), îndeosebi prin implementarea legislaţiei primare 
(completările aduse acordului de la Roma) şi secundare. În al doilea rând, 
trebuia evitată tendinţa de reglementare excesivă la nivel comunitar şi naţional 
pentru a nu crea presiuni negative asupra mediului de afaceri şi economiei 
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comunitare. În al treilea rând, era necesară exprimarea voinţei politice a gu-
vernelor naţionale pentru înlăturarea obstacolelor rămase în calea desăvârşirii 
pieţei unice, chiar în domenii sensibile cum sunt impozitarea şi controlul per-
soanelor la frontieră (acordul Schengen rezolvând ultimul aspect). În al patru-
lea rând, trebuiau folosite toate instrumentele aferente politicilor comune 
ale UE pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei unice, ceea ce a implicat 
ca pe lângă noile politici comune lansate odată cu tratatul de la Maas-
tricht, cum sunt politica monetară, politica de coeziune, să fie reformate 
alte politici comune (PAC, politica structurală - vezi Agenda 2000) şi să fie 
avute în vedere politici comune în domeniul industrial şi energetic. De 
asemenea politica comună a concurenţei s-a extins şi reformat continuu în noi 
domenii, cum sunt fuziunile, ajutoarele de stat, achiziţiile publice. În al cincilea 
rând aplicarea conceptului pieţei unice presupune asigurarea unui cadru favo-
rabil mediului de afaceri şi manifestării libere, neîngrădite a raporturilor dintre 
producători, comercianţi şi consumatori. Mediul de afaceri comunitar este 
sprijinit de un ansamblu de politici comunitare, ambele componente vizând 
progresul pe plan social, adică crearea de beneficii tangibile cetăţenilor UE prin 
asigurarea unor preţuri mai mici şi unor opţiuni mai largi consumatorilor, extin-
derea sferei de libertăţi şi drepturi ale omului, ridicarea continuă a nivelului de 
trai, îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă, sporirea securităţii 
şi siguranţei produselor comercializate, creşterea calităţii mediului înconjurător. 

Studiile care au evaluat impactul programului pieţei unice s-au referit la 
situaţia comerţului, investiţiilor, concurenţei, autoturismelor, produselor farma-
ceutice etc. şi au implicat o activitate de cercetare imensă, aproape dublă faţă 
de Raportul Cecchini din 1988 referitor la potenţialul pieţei unice. Totuşi au 
existat şi alţi factori care au influenţat economia UE, cum ar fi ciclul economiei 
mondiale, procesul de globalizare, progresul tehnic şi tehnologic, reunificarea 
Germaniei, tranziţia din estul Europei, instabilitatea cursurilor de schimb sau 
criza SME din perioada 1992-1993. Studiile au evidenţiat numeroase efecte 
favorabile sau beneficii ale pieţei unice. Beneficiile realizării pieţei unice au 

fost sensibil superioare costurilor şi s-au tradus prin reducerea costurilor aface-
rilor, economii de scară, creşterea concurenţei, raţionalizarea şi adâncirea 
specializării în producţie, sporirea competitivităţii firmelor comunitare, crearea 
de noi locuri de muncă, suplimentarea creşterii PIB-ului comunitar. Costurile 
pe plan naţional, regional, social, ecologic au fost şi ele destul de importante, 
deşi mai dificil de evaluat. Este evident că piaţa unică sau piaţa internă cum a 
fost tot mai des numită în anii '90 este departe de a fi perfect omogenă, exis-
tând diverse segmente cu specificul lor şi ea implică şi o anumită pierdere a 
identităţii naţionale pe plan economic. 

Efectele pozitive evaluate de experţii independenţi, evaluări însuşite în 
mare parte de Comisie se referă la creşterea economică suplimentară de 1% 
pe an, suplimentarea locurilor de muncă cu 300-900.000, reducerea ratei infla-
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ţiei cu 1-1,5% pe an, majorarea investiţiilor autohtone cu 2,7% şi creşterea 
sensibilă a investiţiilor străine în UE (44% din totalul mondial la începutul anilor 
'90 faţă de 28,2% în perioada 1982-1987), accelerarea dezvoltării economice a 
statelor mai puţin dezvoltate şi a procesului de restructurare a unor ramuri 
energo şi capital intensive, intensificarea comerţului intracomunitar (la produse 
manufacturate şi servicii ponderea sa a crescut cu 14% şi respectiv 7% faţă de 
deceniul precedent) dar şi a comerţului cu terţii (SUA şi Japonia), sporirea con-
siderabilă a varietăţii ofertei de produse şi servicii asociată şi cu proliferarea 
tehnologiilor informaţionale şi revoluţia logisticii, deschiderea achiziţiilor secto-
rului public, liberalizarea sectoarelor de telecomunicaţii şi a serviciilor bazate 
pe informaţie, diminuarea costurilor pentru comercianţi şi transportatori cu 5 
mrd. ECU pe an datorită înlăturării controlului vamal şi fiscal la frontierele inter-
ne, reducerea preţului mediu la echipamentul de telecomunicaţii cu 7% şi deci 
economii de 1,5-2 mrd. ECU pe an pentru clienţi, suplimentarea traficului aeri-
an cu cel puţin 20%. Trebuie menţionat că programul pieţei unice a coincis cu 
runda Uruguay din cadrul GATT şi, că pe baza agendei stabilite pentru respec-
tivele negocieri, UE a promovat liberalizarea comerţului internaţional şi descu-
rajarea protecţionismului comercial, cu excepţia sectorului agroalimentar. 

Programul pieţei unice a avut şi minusurile sale legate mai ales de be-
neficiile relativ mai mici pentru IMM-uri decât pentru marile firme, perioada mai 
îndelungată de implementare şi dificultăţile de implementare a legislaţiei comu-
nitare în domeniul asigurărilor şi achiziţiilor publice, întârzierea efectelor depli-
ne pe planul creşterii competitivităţii firmelor comunitare, nerezolvarea 
problemei şomajului structural, persistenţa unor reglementări şi obstacole naţi-
onale în domeniul serviciilor şi factorilor de producţie. 

Este cert că implementarea programului legislativ a condus la un grad 
înalt de integrare a pieţei produselor industriale şi la creşterea gradului de inte-
grare a pieţei serviciilor, unde existau multe bariere naţionale în calea liberei 
circulaţii transfrontaliere, precum şi la un anumit progres în direcţia integrării 
pieţei factorilor de producţie. S-a ridicat întrebarea firească dacă programul 
pieţei unice a reprezentat sau nu o forţă motrice într-un anumit sector. 
Aceasta ar confirma ideea efectului de antrenare sau propagare (spillover 
effect), susţinută de teoria neofuncţionalistă. Pe baza unor studii şi a unui 
raport Eurostat efectuat cu ajutorul chestionarelor distribuite la 13.500 de 
firme comunitare s-a desprins concluzia că măsurile din cadrul progra-
mului pieţei unice au avut atât efecte de favorizare cât şi de antrenare a 
schimbărilor din domeniul economic. Aceste măsuri au schimbat în bine 
climatul de afaceri la nivel comunitar, au contribuit la promovarea unor strategii 
paneuropene ale marilor firme, mai ales în transportul aerian, transmisiile prin 
satelit, telecomunicaţii şi telefonie mobilă, corporaţiile bancare, producţia de 
autoturisme, domenii în care accesul pe piaţă a devenit mai facil, concurenţa 
transfrontalieră s-a amplificat, vânzările şi fuziunile de firme s-au intensificat. 
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În contrast cu dinamismul unor sectoare cu potenţial mare de dezvoltare 
au existat şi alte sectoare economice, cum sunt cel bancar şi al asigurărilor, 
industria farmaceutică, industria energetică care au rămas structurate în grani-
ţele naţionale, datorită orientării pregnante a ofertei către pieţele interne, rolului 
important jucat de preferinţele şi obişnuinţele consumatorilor, controlului puter-
nic exercitat de guvernele naţionale în numele siguranţei medicale şi securităţii 
energetice. Prin prisma situaţiei din aceste domenii se poate aprecia că există 
un potenţial însemnat de dezvoltare în viitor a pieţei unice. 

Comisia Europeană a încercat încă din 1996 să evalueze efectele libera-
lizării în trei domenii: energie, telecomunicaţii/servicii bazate pe informaţii şi 
transport. Numai liberalizarea din domeniul electricităţii convenită în vara lui 
1996 ar fi trebuit să aducă economii consumatorilor de 4-5 miliarde euro pe an 
în 2005; liberalizarea telecomunicaţiilor combinată cu răspândirea tehnologiilor 
informaţiei şi serviciilor bazate pe informaţii ar fi contribuit la o creştere a PIB-
ului UE cu peste 1% pe an în 2005; iar finalizarea reţelelor de transport transe-
uropene, combinată cu îmbunătăţirea transportului feroviar şi preţuri mai avan-
tajoase la toate formele de transport ar aduce economii potenţiale beneficiarilor 
de peste 130 miliarde euro/an sau de 1-1,5% din PIB-ul UE în 2005. 

În afara cadrului legislativ asigurat de programul pieţei unice s-a creat un 
cadru instituţional de sprijin reprezentat de Consiliul de Miniştri al Pieţei Inter-
ne, Directoratul General al Pieţei Interne din cadrul Comisiei Europene, Parla-
mentul European, care este codecident, Curtea Europeană de Justiţie. Comisia 
Europeană este, prin intermediul directoratelor sale generale şi al politicilor 
comune administrate, principalul actor în procesul de dezvoltare şi consolidare 
a pieţei interne. Comisia urmăreşte modul în care regulamentele sunt res-
pectate şi directivele sunt transpuse în legislaţia naţională, iar în cazul în 
care adoptarea directivelor nu s-a făcut în litera şi spiritul prevederilor lor 
Comisia recurge la presiuni politice sau acţiuni juridice. Comisia monito-
rizează din 1997 starea pieţei interne şi modul în care se aplică şi se res-
pectă legislaţia pieţei unice, care conferă drepturi şi obligaţii persoanelor 
juridice şi fizice (progresul transpunerii legislaţiei comunitare în cea naţi-
onală este investigat de 2 ori pe an). Legislaţia şi dreptul comunitar în acest 
domeniu (vezi principiile şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie) sunt direct 
aplicabile, instanţele naţionale având competenţa de a suspenda anumite mă-
suri şi de a acorda compensaţii. Întrucât acţiunile juridice sunt adesea prea 
costisitoare pentru cei prejudiciaţi, reprezentanţii cetăţenilor din UE, dar şi or-
ganizaţiile consumatorilor şi asociaţiile producătorilor sunt direct implicate în 
supravegherea respectării legislaţiei pieţei unice. La mijlocul anilor '90 Comisia 
a lansat o campanie majoră de informare a publicului în domeniul legislaţiei 
pieţei unice, numită Citizens First. 

În afara instituţiilor comunitare şi autorităţilor naţionale mai există şi alţi 
actori importanţi implicaţi în activitatea de reglementare a pieţei interne, dintre 
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care se detaşează noile organizaţii europene de standardizare, cărora le-a 
fost delegată de către UE competenţa elaborării de norme şi standarde 
europene menite a înlocui barierele tehnice naţionale. Pe de altă parte, or-
ganizaţiile patronale naţionale şi cele europene, gen Uniunea Confederaţiilor 
Patronale şi Industriale Europene (UNICE) au întreprins propriile lor studii şi 
investigaţii, sugerând importante îmbunătăţiri ale procesului de reglementare, 
inclusiv raţionalizarea acestuia. 

1.3. Strategia pieţei interne din 1999 

Pe baza evaluărilor din 1996, a realizărilor şi neîmplinirilor din anii '90 
Comisia Europeană a lansat în noiembrie 1999 Strategia pe cinci ani a Pieţei 
Interne, care a fost aprobată de Consiliul European şi care are menirea să 
identifice domeniile de progres viitor şi cele strategice vitale pentru acţiunea 
politică a instituţiilor europene. Strategia se centrează pe patru obiective prin-
cipale: 

1. sporirea eficienţei pieţelor de capital, produselor şi serviciilor (Markets); 
2. îmbunătăţirea mediului de afaceri (Business); 
3. îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor (Citizens); 
4. exploatarea realizărilor pieţei interne într-o lume în schimbare (External).  

Aceste obiective strategice pe termen mediu sunt combinate cu obiective 
operaţionale şi acţiuni ţintă pe termen scurt, care sunt revizuite şi actualizate în 
fiecare an. Prima analiză a acţiunilor ţintă din mai 2000 a stabilit o anumită pr i-
oritate a acestora în funcţie de impactul deosebit şi imediat al lor asupra îmbu-
nătăţirii funcţionării pieţei interne. Multe din acţiunile ţintă prioritare au fost 
fixate plecând de la concluziile summitului Consiliului European de la Lisabona, 
care a plasat piaţa internă în centrul Strategiei pe 10 ani lansată la Lisabona în 
2000 cu scopul declarat de a transforma economia comunitară în cea mai di-
namică şi competitivă economie a lumii până în anul 2010. 

La reuniunea Consiliului European de la Stockholm din martie 2001, 
Comisia Europeană a prezentat un raport sintetic privind rezultatele implemen-
tării strategiei din noiembrie 1999. Pe baza concluziilor trase de Consiliul Euro-
pean la Stockholm, care subliniază necesitatea consolidării agendei stabilite la 
Lisabona şi continuitatea unor obiective şi acţiuni ţintă, în mai 2001, Comisia 
Europeană a dat publicităţii al doilea raport anual asupra strategiei pieţei inter-
ne. Raportul confirmă concluzia că progresul pe linia desăvârşirii pieţei interne 
este oarecum dezamăgitor, întrucât din cele 36 de acţiuni planificate a fi reali-
zate până în iunie 2001, doar 20 (55%) puteau fi îndeplinite la timp, responsa-
bilitatea acestor performanţe nesatisfăcătoare revenind Comisiei, celorlalte 
instituţii comunitare şi statelor membre. Raportul a subliniat necesitatea unei 
cooperări strânse între actorii implicaţi şi odată cu evaluarea progresului reali-
zat în perioada următoare primului raport a stabilit şi direcţiile politicilor din do-
meniul pieţei interne pentru următoarele 18 luni. O prioritate majoră a 
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constituit-o elaborarea planului de acţiune în domeniul serviciilor financiare, 
căruia i s-a acordat o atenţie specială în concluziile summitului de la Stoc-
kholm. 

Comisarul pentru piaţa internă, Frederik Bolkestein (liberal olandez), a 
relevat în cadrul celui de al doilea raport importanţa deosebită a realizării de-
pline a strategiei privind piaţa internă, ceea ce ar implica un mare număr de 
schimbări în funcţionarea pieţei interne care ar trebui făcute simultan pentru 
potenţarea efectului lor. Provocările globalizării şi riscurile încetinirii creşterii 
economice impun adoptarea cât mai rapidă a acţiunilor propuse în cadrul stra-
tegiei. Domenii importante cum sunt proprietatea intelectuală şi serviciile 
financiare necesită acţiuni rapide şi eficiente pentru a nu se pune în peri-
col poziţia competitivă a economiei comunitare şi pentru a nu fi afectată 
politica de dezvoltare a locurilor de muncă. În acest sens comisarul Frede-
rik Bolkestein a considerat că hotărârea Consiliului European asupra Raportu-
lui Lamfalussy referitor la pieţele titlurilor de valoare are o importanţă esenţială 
pentru flexibilitatea şi rapiditatea procesului de decizie la nivel comunitar. 

Procesul de schimbare şi perfecţionare a legislaţiei pieţei interne trebuie 
să ţină cont de rapiditatea evoluţiilor din cadrul sectoarelor economice şi de pe 
pieţele produselor, serviciilor şi factorilor. De aici apare cerinţa ca procesul de 
optimizare a funcţionării pieţei interne sau de maximizare a performanţelor sale 
să aibă suportul unor angajamente pe termen lung. În fond consolidarea şi 
dezvoltarea continuă a pieţei interne nu înseamnă doar activităţi de ordin legis-
lativ ci reprezintă un proces deosebit de complex, care implică colaborarea in-
stituţiilor comunitare, a statelor membre, cercurilor de afaceri şi societăţii civile. 

Realizarea pieţei interne unice a condus la creşterea gradului de integra-
re a pieţelor naţionale şi la sporirea concurenţei pe piaţa comunitară, având un 
impact notabil asupra economiei UE, care şi-a ameliorat performanţele pe pla-
nul competitivităţii şi ritmului de creştere. Eforturile făcute de instituţiile comuni-
tare după 1992 de a îmbunătăţi şi extinde cadrul pieţei interne au vizat 
creşterea calităţii şi gamei de mărfuri şi servicii oferite pe piaţă, reducerea cos-
tului utilităţilor publice, integrarea pieţelor de capital şi creşterea lichidităţii lor, 
asigurarea suportului financiar pentru inovaţia tehnică şi dezvoltarea tehnologii-
lor de vârf, crearea unui mediu mai favorabil pentru IMM-uri, protecţia mai bună 
a mediului ambiant, creşterea gradului de calificare, ocupare şi mobilitate a for-
ţei de muncă. 

Al doilea raport anual reprezintă o nouă analiză a acţiunilor ţintă care au 
fost regândite în altă ordine de priorităţi în funcţie de concluziile trase de Consi-
liul European la Stockholm. Multe din acţiunile ţintă considerate prioritare sunt 
centrate pe domenii vizate deja în 2000, în special sectoare cheie, cum sunt 
transportul, utilităţile publice, serviciile poştale, achiziţiile publice şi serviciile 
financiare. Strategia pieţei interne pune accentul pe o nouă abordare în privinţa 
simplificării şi perfecţionării reglementărilor referitoare la calitatea mărfurilor şi 
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serviciilor, precum şi pe necesitatea implementării unei noi politici în domeniul 
serviciilor, care să înlăture barierele naţionale din calea comerţului intracomuni-
tar şi care să valorifice avantajele societăţii informaţionale, Internetului, creşterii 
veniturilor personale şi intensificării turismului de masă. În domeniul serviciilor, 
obiectivele strategiei vizează creşterea concurentei, reducerea preţurilor, îm-
bunătăţirea calităţii, diversificarea gamei oferite, atenuarea influenţei factorilor 
culturali şi lingvistici. Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt reprezentate de 
modernizarea şi lărgirea cadrului de reglementare, printr-o abordare de tip ori-
zontal şi care vizează şase verigi de bază ale pieţei: înlăturarea barierelor din 
calea înfiinţării firmelor, facilitarea vânzărilor transfrontaliere, distribuirea, activ i-
tăţile promoţionale, vânzările şi serviceul postvânzare. 

În afara elementului de continuitate a activităţilor ţintă, summitul de la 
Stockholm a introdus noi priorităţi pentru strategia pieţei interne, cum sunt : ex-
ploatarea potenţialului tehnologiilor de vârf şi transpunerea în legislaţiile naţio-
nale a directivei privind invenţiile biotehnologice, conceptul „Noua Piaţă 
Europeană a Muncii” (care vizează creşterea mobilităţii forţei de muncă), adop-
tarea regulamentului patentului comunitar, perfecţionarea sistemului de securi-
tate socială şi a celui de supraveghere prudenţială a fondurilor de pensii 
suplimentare, recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi calificărilor profesionale, 
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare, înfiinţarea comitetelor euro-
pene (regulatorii) pentru titlurile de valoare, cadrul revizuit pentru ajutorul de 
stat acordat cercetării şi dezvoltării. Masa Rotundă a Industriaşilor Europeni, 
reunind 46 de conducători de mari firme europene şi transnaţionale, şi-a ex-
primat la Stockholm atitudinea critică faţă de implementarea reformelor legate 
de creşterea competitivităţii economiei UE şi desăvârşirea pieţei interne, fă-
când unele recomandări pentru încurajarea dezvoltării domeniilor de vârf teh-
nologic, pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane, îmbunătăţirea 
performanţelor administraţiilor publice naţionale.  

Totuşi, în cursul anului 2001 unele evenimente nu au fost favorabile pro-
cesului de implementare a strategiei pieţei unice. În primul rând la Stockholm, 
sub presiunea Franţei şi Germaniei s-a amânat procesul de liberalizare în do-
meniul energiei. În al doilea rând, stabilirea Patentului European, cu scopul 
simplificării activităţii şi reducerii costurilor se loveşte de dificultăţile de ordin 
lingvistic şi de rolul organismelor naţionale. În al treilea rând, opoziţia Italiei şi 
Spaniei faţă de preluările unor firme de stat preconizate de Electricite de Fran-
ce a condus la opinia Comisiei că măsurile adoptate la nivel naţional de menţi-
nere a unor acţiuni de aur în firmele strategice distorsionează libera circulaţie a 
capitalurilor, însă Curtea Europeană de Justiţie a considerat deplin justificate 
respectivele măsuri. În al patrulea rând, la 4 iulie 2001, Parlamentul European 
a respins sub presiunea unui puternic lobby german legislaţia privind regle-
mentările comunitare comune în domeniul preluărilor de firme. 

Dificultăţile mari ivite în implementarea strategiei pieţei unice şi implicit a 



 

 

759 

strategiei de la Lisabona relevă disputele şi rivalităţile dintre instituţiile europe-
ne, dintre acestea şi statele membre, precum şi slăbiciunile preşedinţiei UE şi 
preşedinţiei Comisiei. Au fost evidente disensiunile existente între Parlamentul 
European şi Comisia Europeană în domeniul desfăşurării activităţii legislative 
pe linia pieţei titlurilor de valoare. Preşedinţia UE, atât cea franceză cât şi cea 
suedeză, a făcut prea puţin pentru a impulsiona perfecţionarea politicii concu-
renţei, iar Comisia n-a găsit soluţii rapide pentru crearea şi dezvoltarea pieţei 
comunitare a serviciilor financiare. 

Dezvoltarea şi consolidarea în continuare a pieţei interne rămâne esenţi-
al dependentă de eficienţa activităţii legislative şi de îmbunătăţirea politicilor 
comune, ambele procese implicând aportul instituţiilor comunitare şi al autorită-
ţilor naţionale, dar şi de extinderea activităţii agenţilor economici naţionali peste 
frontierele naţionale. 

După summitul de la Stockholm din martie 2001 a urmat summitul de la 
Barcelona din martie 2002 unde s-a ridicat chestiunea implementării complete 
a legislaţiei pieţei interne ca o cerinţă esenţială pentru funcţionarea adecvată a 
pieţei interne. Deşi după Stockholm s-a realizat un progres sensibil pe această 
linie totuşi sarcina interimară de transpunere, de 98,5%, stabilită la Stockholm, 
a fost realizată doar de 7 ţări, ceea ce impune mărirea eforturilor făcute de ce-
lelalte ţări. Consiliul European întrunit la Barcelona a solicitat ţarilor membre să 
îndeplinească această sarcină pentru atingerea unei ţinte de transpunere de 
100% până la summitul Consiliului European din martie 2003 în cazul directi-
velor a căror implementare este întârziată mai mult de 2 ani.  

De asemenea, Consiliul European de la Barcelona a salutat progresul pe 
linia modernizării regulilor de concurenţă şi a solicitat Consiliului de Miniştri să 
adopte un nou cadru juridic până la sfârşitul lui 2002. Consiliul European a so-
licitat statelor membre diminuarea nivelului general al ajutorului de stat ca pro-
centaj în PIB şi redirecţionarea lui către obiective orizontale de interes comun, 
cum este coeziunea economică şi socială sau corectarea unor eşecuri de piaţă 
identificate. Consiliul European a cerut Consiliului de Miniştri să cadă de acord 
asupra pachetului legislativ privind achiziţiile publice la întrunirea sa din mai 
2002.  

Consiliul European a cerut Comisiei Europene să facă referiri exprese 
specifice la barierele tehnice importante în Evaluarea Pieţei Interne (Internal 
Market Scoreboard), deci care ar fi barierele şi ţările în care ele persistă, pre-
cum şi progresele înregistrate în procesul de standardizare. Referitor la stan-
dardizare Consiliul de Miniştri pentru piaţa internă, afacerile consumatorilor şi 
turism a adoptat concluzii separate la 1 martie 2002, având în vedere impor-
tanţa strategică a standardizării pentru implementarea diferitelor politici comu-
nitare şi necesitatea de a acorda acesteia o atenţie deosebită, ca urmare a 
raportului Comisiei din septembrie 2001. O prioritate specială va fi acordată în 
acest context de către organizaţiile de standardizare stabilirii de ţinte cu scopul 
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de a îmbunătăţi eficienţa lor şi de a dezvolta un sistem perfecţionat de noi pro-
duse. Comisia Europeană a fost invitată să prezinte cât mai curând posibil un 
raport asupra implementării hotărârii CM din 28 octombrie 2001 privind recu-
noaşterea reciprocă şi de a stabili domeniile în care ea este mai adecvată şi în 
care armonizarea este mai potrivită.  

Comisia Europeană trebuie să prezinte în 2002 continuarea la comunica-
rea sa asupra strategiei pieţei interne pentru servicii, incluzând acţiunile con-
crete necesare. Planul de acţiune privind implementarea strategiei pieţei 
interne trebuia prezentat de Comisia Europeană Consiliului de Miniştri în se-
mestrul I, 2002, luând în considerare raportul Comisiei Mandelkern. Comunita-
tea şi ţările membre trebuie să-şi mărească eforturile pentru a simplifica şi 
moderniza legislaţia şi procedurile administrative cu impact asupra mediului de 
afaceri şi a consumatorilor la nivel comunitar, naţional şi regional. În plus actele 
legislative la nivel comunitar şi naţional trebuie să fie precedate de o evaluare 
a impactului de reglementare. 

În acest deceniu dezvoltarea şi consolidarea pieţei interne sunt legate de 
deschiderea şi liberalizarea unor pieţe, de diminuarea preţurilor exprimate în 
euro, de creşterea calităţii mărfurilor şi serviciilor, de accelerarea reformei pie-
ţei produselor şi de sporirea încrederii oamenilor de afaceri şi a consumatorilor 
în acestea, de promovarea dezvoltării durabile şi armonioase a comunităţii, de 
funcţionarea adecvată a pieţelor în perspectiva extinderii către centrul şi estul 
Europei, de integrarea dezvoltării durabile şi protecţiei mediului în politicile pie-
ţei interne (vezi contribuţia Consiliului European de la Göteborg), de integrarea 
liniilor directoare largi ale politicii economice stabilite de ECOFIN pentru 2001 
şi 2002 în cadrul strategiei pieţei interne de către CM pentru piaţa internă, afa-
cerile consumatorului şi turism. 



 

 

Capitolul 2 
LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR 

 

În tratatul de la Roma al CEE libera circulaţie a mărfurilor este tratată în 
articolele 9-47. În articolele 9-17 se fac referiri la uniunea vamală şi la elimina-
rea taxelor vamale între ţările comunitare, în articolele 18-29 la instituirea unui 
tarif vamal comun faţă de terţi, iar în articolele 30-37 la eliminarea restricţiilor 
cantitative între ţările membre ale Comunităţii. În titlul II-agricultura - articolele 
38 -47 fac referire la Politica Agricolă Comună şi la piaţa agricolă comună.  

Libera circulaţie a mărfurilor s-a realizat într-o primă etapă prin trans-
punerea prevederilor tratatului de la Roma privind uniunea vamală până în iulie 
1968, ceea ce a însemnat eliminarea obstacolelor tarifare şi a restricţiilor canti-
tative existente în calea schimburilor reciproce, însă înlăturarea obstacolelor 
netarifare a fost mai dificilă şi mai îndelungată şi s-a realizat prin programul 
pieţei unice. 

Mecanismele Politicii Comerciale Comune (PCC) aşa cum au fost ele 
concepute prin Tratatul de la Roma, au suferit modificări importante odată cu 
adoptarea „Actului Unic European” în 1986 şi a Tratatului de la Maastricht în 
1992. De exemplu, noţiunea de uniune vamală în sensul de unificare tarifară 
este, după 1993, depăşită ca sferă de cuprindere şi importanţă. Astfel, prin Ar-
ticolul 13 al Actului Unic, care se adaugă Articolului 8 al Tratatului de la Roma, 
piaţa internă unică este concepută ca un „spaţiu fără frontiere în care libera 
circulaţie a mărfurilor este complet asigurată”, spre deosebire de uniunea va-
mală care nu putea realiza acest lucru în condiţiile existenţei multitudinilor de 

obstacole netarifare
1
. În context, se apreciază că libera circulaţie a mărfurilor, 

care este una din cele patru mari libertăţi stipulate în tratatul de la Roma şi legi-
ferate prin Actul Unic, a necesitat o lărgire considerabilă a conceptului de „uni-
une vamală”, conferindu-i acesteia o însemnătate nu numai tarifară sau 
bugetară ci „fundamental economică”. În special, obligaţia de a asigura loialita-
tea schimburilor şi de a plasa ansamblul operatorilor în concurenţă identică a 
făcut necesară aplicarea în comerţul cu ţările terţe a unei legislaţii vamale co-
munitare, omogene şi obligatorii, prin adoptarea unui nou cod vamal comuni-
tar. Crearea acestui spaţiu fără frontiere interne a avut ca efect obligarea 

legiuitorului comunitar sau naţional de a suprima orice dispoziţie din legislaţia 
vamală cu incidenţă, în termeni de formalităţi sau de control, asupra trecerii 
libere a unei frontiere intracomunitare. 

                                                        
1
 Vezi şi "L'Union Douanière - Commentaire", în Joli Communautaire - iulie 1996 - Luxem-
burg 
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2.1. Crearea şi funcţionarea uniunii vamale 

În decurs de peste 30 de ani, Uniunea vamală (UV) a evoluat continuu. 
Au fost desfiinţate toate taxele vamale interne, ţările membre adoptând un tarif 
vamal comun (TVC) şi realizând astfel, treptat, o piaţă internă unică. 

Acceptate în prezent, aceste evoluţii constituie rezultatul multor ani de 
eforturi legislative, negocieri şi compromisuri, atât pe plan intra, cât şi 
extracomunitar. Sarcina creării unui sistem vamal al celor 15 ţări nu s-a înche-
iat încă, dar cadrul legal de lucru este operabil. În prezent UE progresează 
constant către o integrare vamală viitoare la mai multe nivele operaţionale. 
Existenţa unui comerţ şi a unei industrii comunitare competitive este şi rezulta-
tul unei legislaţii mai moderne, simple, clare şi uniform aplicate. 

În eforturile UE către crearea Uniunii Economice şi Monetare (UEM), po-
litica vamală joacă un rol important în ceea ce priveşte simplificarea legislaţiei 
la importul de mărfuri. Problemele apărute în edificarea UEM reamintesc pro-
blemele pe care le-a întâmpinat Comunitatea Europeană în crearea uniunii 
vamale. Paralela dintre integrarea monetară şi cea vamală este evidentă. Aşa 
cum integrarea vamală a deschis calea integrării şi în alte domenii, UEM va 
servi drept cadru şi inspiraţie unor ulterioare cooperări şi armonizări în alte do-
menii, poate chiar şi în ceea ce priveşte fiscalitatea, domeniu mult rămas în 
urmă. 

În prezent, Comisia Europeană este autorizată să pregătească noi obiec-
tive pentru politica vamală şi aplicarea lor în practică. În opinia experţilor co-
munitari, politica vamală reprezintă un instrument multifuncţional care poate 
deveni cu mult mai eficient şi apt în acţiunile sale. Cum a evoluat aceasta, care 
este exact rolul ei şi cum poate face faţă „provocărilor” actuale sunt aspecte ce 
vor fi analizate în cadrul acestui subcapitol. 

2.2. Reglementări de bază în domeniul vamal  

al Uniunii Europene 

Legislaţia vamală a UE este fructul unei evoluţii îndelungate, care a în-
ceput în 1958, prin armonizarea progresivă a legislaţiilor naţionale în domeniu, 
finalizându-se în 1968 prin instituirea unui tarif vamal comun în schimburile cu 
ţările terţe şi ulterior prin adoptarea unui Cod Vamal (1992), acesta din urmă 
fiind considerat ca singurul compatibil cu funcţionarea pieţei interne unice. 

După 1 ianuarie 1994, legislaţia vamală a UE se află, în principal, reunită 
în două acte, unul al Consiliului Ministerial, iar altul al Comisiei Europene, în 
cadrul cărora sunt regrupate diversele reglementări vamale existente şi cărora 
li se aduc completări şi simplificări ulterioare. 

În primul rând este reglementarea nr. 2913 din 1992 a Consiliului de 
Miniştri ce stabileşte Codul Vamal comunitar, fondat pe Articolele 28, 100A şi 
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113 ale Tratatului de la Maastricht şi modificat, în ceea ce priveşte definirea 
„teritoriului vamal” al UE, prin Anexa 13 a Actului privind condiţiile de aderare a 

Austriei, Finlandei şi Suediei la UE
1
.  

În al doilea rând este reglementarea nr. 2454/1993 a Comisiei Euro-
pene, din 2 iulie 1993, ce fixează anumite dispoziţii de aplicare a Reglementării 

Consiliului ce stabileşte Codul Vamal
2
.  

Experţii comunitari apreciază că, din nefericire pentru eficacitatea aces-
tor dispoziţii, dacă Reglementarea Consiliului a beneficiat după adoptarea sa 
de o mare stabilitate, Reglementarea de aplicare a Comisiei a fost modificată 
de 7 serii de dispoziţii, cuprinzând peste 200 de amendamente. 

În pofida acestor imperfecţiuni se consideră că această nouă legislaţie 
vamală constituie cea mai vastă codificare întreprinsă vreodată în dreptul va-
mal comunitar, ea putând servi ca exemplu şi în alte domenii ale integrării eu-
ropene. 

Pe plan instituţional, Articolul 247 al Codului a creat „Comitetul Codului 
Vamal”, compus din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un repre-
zentant al Comisiei. Dispoziţiile necesare de aplicare a Codului sunt decise de 
Comisie după consultarea Comitetului, potrivit aşa-numitei proceduri: „Comitet 
de Reglementare”. 

În anumite cazuri prevăzute în Cod, Comisia are dreptul de decizie, atât 
în mod automat (de exemplu, restabilirea de taxe vamale atunci când plafoane-
le fixate au fost atinse), cât şi după consultarea cu un grup de experţi vamali ai 
statelor membre (de exemplu, decizii luate ca urmare a unei rambursări de ta-
xe percepute abuziv). 

2.3. Uniunea vamală - fundament al UE şi element esenţial al pie-
ţei interne unice  

Uniunea vamală a UE a fost, practic, constituită la 1 iulie 1968, dată la 
care s-a definitivat - cu un an şi jumătate înaintea calendarului iniţial stabilit - 
procesul de eliminare treptată a tuturor taxelor vamale, a restricţiilor cantitative 
şi a altor taxe şi măsuri cu efect echivalent, realizându-se, astfel un prim pas 
spre libera circulaţie a mărfurilor între cele şase ţări membre fondatoare ale 
CEE. 

Faţă de ţările terţe a fost instituit un tarif vamal extern comun, al cărui ni-
vel mediu era pentru produsele industriale de 8,14%, începând cu 1 ianuarie 
1972, când s-a aplicat ultima tranşă a reducerilor convenite în cadrul GATT cu 
ocazia „Rundei Kennedy”. Trebuie remarcat că, în cazul UE, care grupează 

ţări puternic dezvoltate din punct de vedere industrial, acest nivel de taxe, apa-

                                                        
1
 Vezi şi: Journal Officiel al UE - seria "L302”- 19 octombrie 1992, Bruxelles. 

2
 Vezi şi: Journal Officiel al UE - seria "L302”- 29 august 1994, Bruxelles. 
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rent redus, asigură producătorilor comunitari o preferinţă destul de importantă. 

 Înfăptuirea uniunii vamale a reprezentat principalul factor de impulsiona-
re a schimburilor comerciale între ţările membre. În perioada 1958-1972 co-
merţul intracomunitar a înregistrat un ritm mediu anual de 15,3%, creşterea 
fiind de circa 8 ori, în timp ce schimburile extracomunitare au crescut doar de 
circa 4 ori. Ponderea comerţului intracomunitar în importurile totale UE repre-
zenta în 1972 peste 50%, faţă de circa 30% în 1958. 

În concluzie, se poate aprecia că realizarea uniunii vamale a UE a 
schimbat, astfel, în mod radical, pe de o parte, condiţiile de efectuare a schim-
burilor comerciale intracomunitare iar, pe de altă parte, condiţiile de acces pe 
pieţele comunitare ale exporturilor ce provin din ţările terţe ale UE. 

Uniunea vamală a reprezentat, totodată, un element esenţial al liberei 
circulaţii a mărfurilor, una din temeliile pieţei interne unice a UE, împreună cu 
celelalte trei libertăţi fundamentale: libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi 
capitalului. Fără echivoc, se poate considera că această piaţă unică integrată, 
de 370 milioane consumatori, este cea mai mare din lumea ţărilor industr ializa-
te. Piaţa unică fără frontiere economice interne reprezintă un catalizator pentru 
integrarea economică a UE, efectele desăvârşirii uniunii vamale a UE 

extinzându-se asupra multor domenii
1
. 

Uniunea vamală, extinde, dezvoltă şi deschide calea către o piaţă comu-
nă unică, unde mărfurile circulă libere oriunde. Ea reprezintă o bază sigură 
pentru o integrare mai profundă. Fără o uniune vamală nu ar fi fost posibile 
stimularea dezvoltării economice, aplicarea unei politici comerciale comune, 
constituirea şi consolidarea unei pieţe agricole comune şi ulterior coordonarea 
efectivă a politicilor economice şi monetare. 

Obiectivele iniţiale ale uniunii vamale ale UE înscrise în Tratatul de la 
Roma au fost următoarele: 

 să contribuie la buna desfăşurare a comerţului mondial; 

 să promoveze un comerţ liber şi ordonat; 

 să îmbunătăţească competitivitatea UE pe plan industrial şi comercial 
şi să contribuie la crearea de noi locuri de muncă; 

 să asigure protecţia cetăţenilor şi afacerilor în toate domeniile ce im-
plică importuri sau exporturi pe o cale clară, uniformă, sigură, cât mai 
eficient posibil; 

 să securizeze frontierele pieţei unice, asigurând beneficii maxime tu-
turor; 

 să faciliteze un sistem practic de colectare a veniturilor: taxe vamale, 
TVA şi impozitele indirecte; 

                                                        
1
 Vezi şi: “L'Union Européenne et le commerce mondial", colecţia L'Europe en mouvement - 
Commission Européenne, Bruxelles, 1999. 



 

 

765 

 să centralizeze statisticile de bază privind comerţul intra şi extra-UE. 
Unificarea tarifară a „celor 6” a fost încheiată în 1968: toate taxele vama-

le şi restricţiile dintre cele 6 state fondatoare ale Comunităţii erau eliminate şi a 
fost introdus un tarif vamal comun - un tarif extern fiind aplicat în relaţiile cu 
terţi. „Oportunităţile noi de export” create prin eliminarea taxelor interne au dat 
un imbold economiilor ţărilor membre. Comerţul dintre statele membre s-a am-
plificat, ceea ce a alimentat optimismul în ceea ce priveşte posibilităţile de dez-
voltare a pieţei, iar investiţiile în Comunitate au crescut. Consumatorii au 
beneficiat de accesul la o gamă mai largă de produse şi de preţuri mai reduse. 

Legislaţia vamală, în afară de aceea care ţine în mod esenţial de uniu-
nea tarifară, a fost creată progresiv având menirea să impună că orice marfă 
care era importată în Comunitate era subiectul aceloraşi reguli tarifare şi al 
aceloraşi prevederi vamale, asigurându-se că tariful vamal este aplicat în ace-
laşi fel oriunde. Au fost elaborate regulile comune, de origine, procedura de 
depozitare şi toate celelalte instrumente. 

Punctul culminant l-a constituit Documentul Administrativ Unic (SAD- 
Single Administrative Document). În 1998 un pas important l-a constituit 
simplificarea procedurilor vamale. SAD a fost creat ca o declaraţie ce înlocuia 
150 de documente diferite ce erau utilizate anterior de administraţiile vamale 
din statele membre. 

În acelaşi timp au fost necesare şi introduse alte prevederi sau dispoziţii 
vamale pentru a transforma uniunea tarifară într-o reală Uniune vamală. 

Piaţa internă unică a intrat treptat în vigoare după 1985 asigurând în 
mod real transpunerea celor patru libertăţi fundamentale: libera circulaţie a 
mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor într-o piaţă fără frontiere inter-
ne. O consecinţă a acestei integrări a fost că UE a devenit nu numai cel mai 
important partener comercial cu ţările terţe, dar şi comerţul intracomunitar a 
crescut considerabil. 

Piaţa unică a eliminat rolul punctelor vamale de a colecta taxele indi-
recte/TVA dintre statele membre şi a permis Uniunii vamale ce stă la baza 
Comunităţii să devină evidentă pentru toţi. În 1994, codul vamal a consolidat 
întreaga legislaţie comunitară într-un singur text, a statuat un cadru pentru pro-
cedurile de import şi export ale Comunităţii. Principiul de bază a fost că proce-
durile pot să evite întreruperea fluxurilor comerciale prin stabilirea echilibrului 
optim între un comerţ liber şi responsabilitatea comercianţilor pe de o parte şi 
necesitatea unui control pe de alta. Piaţa internă unică a reprezentat în anii ' 90 
„motorul” procesului de armonizare într-o multitudine de domenii vamale şi ne-
vamale. 

Piaţa internă unică, bazată în mod esenţial pe Uniunea vamală, este 
fundamentul pe care UE îşi lansează iniţiativele privind politicile de creştere 
economică, competitivitate şi ocuparea forţei de muncă. Dacă piaţa internă 
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unică serveşte drept catalizator strategiei de dezvoltare economică a UE, acest 
lucru nu ar putea fi posibil fără existenţa Uniunii vamale şi principiului său de 
liberă circulaţie a mărfurilor. 

Înaintea constituirii pieţei interne unice, libera circulaţie a mărfurilor în 
cadrul comunităţii a fost mai mult un deziderat decât o realitate evidentă, iar 
Uniunea vamală era realizată doar parţial. Numeroasele formalităţi vamale 
erau încă existente, de exemplu modalităţile de colectare a TVA şi taxelor indi-
recte şi în scopuri statistice. Înainte de 1993, transportatorii erau opriţi la grani-
ţele din interiorul Comunităţii pentru „vamă” (taxe vamale) şi chiar pentru 
inspecţii. 

Legislaţia vamală, deşi armonizată, nu era aplicată în mod uniform. În 
pofida absenţei taxelor vamale în comerţul dintre statele membre, de fapt exis-
tau diferenţe în formalităţile administrative sau între comerţul intracomunitar şi 
cel cu ţările terţe. Vămuirea la frontierele interne ale Comunităţii necesita pier-
dere de timp. „Fluxul” constant de legi, reglementări şi standarde noi, atât la 
nivel comunitar, cât şi naţional privind sănătatea şi protecţia consumatorilor, 
etc., erau aplicate în mod formal de serviciile vamale la graniţele interne, deoa-
rece ele existau de fapt. Primul pas în edificarea unei pieţe unice reale a 
fost înlocuirea formalităţilor la frontierele interne cu noi sisteme statisti-
ce, fiscale şi alte modalităţi de control, care nu necesitau control sau do-
cumentaţie în momentul în care mărfurile traversau graniţe interne. 

De la 1 ianuarie 1993 toate verificările vamale la graniţele interne, inclu-
siv cele care necesitau Documentul Administrativ Unic (SAD), au fost eliminate 
la circulaţia mărfurilor. Verificările s-au păstrat numai pentru medicamente şi 
pentru imigrare, dar cele de rutină la graniţele interne au dispărut. 

2.4. Influenţa lărgirii UE şi negocierilor OMC 
asupra sistemului vamal al UE 

În prezent sunt 12 ţări candidate pentru aderarea la UE. Politica vamală 
este un domeniu de o importanţă deosebită, iar pentru a ilustra mai bine esen-
ţa acestui proces, experţii comunitari pleacă de la „considerentul” că un „lanţ 
are tăria pe care i-o dă tăria fiecărei zale din care este format”. 

Rolul şi eficienţa sistemului vamal depind de crearea unei administraţii 
vamale eficiente moderne, un element indispensabil al pachetului de criterii de 
aderare. Controlul frontierelor externe pentru o Uniune Europeană lărgită va fi 
el însuşi o sarcină majoră, în timp ce rolul important al vămilor într-o piaţă uni-
că cere competenţe specifice. Recunoaşterea acestei importanţe se reflectă în 
includerea domeniului vamal ca un sector prioritar în accesul partenerilor la 
procesul de aderare. În consecinţă el se regăseşte în programul PHARE de 
asistenţă tehnică pentru ţările candidate. 
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În general, se apreciază că s-a produs deja un progres considerabil în 
cooperarea mai strânsă dintre administraţiile vamale ale ţărilor candidate şi ale 
ţărilor membre UE. Se consideră că, este notabilă, îndeosebi, adoptarea unei 
noi legislaţii vamale de către ţările candidate. Totuşi, anumite lucruri au rămas 
nerealizate, în special în ceea ce priveşte atingerea unei capacităţi operaţiona-
le echivalente cu cea existentă în UE. Aceasta, în special în cazul unor dome-
nii dificile, de exemplu legate de aplicarea unei politici agricole comune. 

Atingerea nivelului de funcţionalitate a sistemului vamal din UE şi adop-
tarea legislaţiei comerciale aferente vor reprezenta o sarcină dificilă pentru 
administraţiile vamale ale ţărilor candidate. Pentru aceasta, o strategie specifi-
că a pregătirii a fost adoptată în comun de Comisia UE, ţările membre şi ţările 
candidate. S-au elaborat „hărţi rutiere” pentru a trasa rutele ce vor fi urmate, 
capacităţile operaţionale vor fi fixate folosind ghiduri pentru diferite sectoare ale 
punctelor vamale. O verificare a progreselor înregistrate este efectuată de sub-
comitetele mixte pentru probleme vamale din cadrul Acordurilor de asociere 
(Europene) semnate de UE cu ţările candidate. 

UE este implicată permanent în multe negocieri comerciale şi vamale 
multilaterale. În ipostaza sa de cel mai mare bloc comercial al lumi UE va con-
tinua să joace un rol substanţial în forurile internaţionale, în special în OMC. 
Comisia UE ia parte ca negociator şi purtător de cuvânt în numele UE, dar 
consultându-se cu ţările membre. 

OMC a anunţat de curând o nouă rundă numită „Runda Mileniului” ce îşi 
propune, printre alte obiective, îmbunătăţirea accesului la pieţe, promovarea 
comerţului electronic, extinderea comerţului preferenţial şi facilităţilor comercia-
le, în special simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale. 

Simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale vor fi, de asemenea, 
abordate şi de Organizaţia Mondială a Vămilor (fostul Consiliu de Cooperare 
Vamală) care este un forum mai mult de natură tehnică ce tratează metodele şi 
procedurile vamale, funcţionând sub auspiciile OMC. 

2.5. Program de consolidare: Uniunea vamală 2002 

Interoperabilitatea administraţiilor vamale ale UE şi cooperarea dintre ele 
au avut de întâmpinat dificultăţi legate de structurile, responsabilităţile, culturile 
şi tradiţiile lor diferite. Armonizarea legislaţiei vamale este în prezent virtual 
completă. Totuşi, diferenţele dintre aplicarea detaliată a regulilor comune dintre 
statele membre poate însemna că efectele sunt uşor diferite. O mai omogenă 
aplicare a legislaţiei vamale armonizate de către administraţiile vamale ar fi dus 
la beneficii mai pronunţate pentru ţările membre şi implicit ar fi asigurat un ca-
dru mai favorabil de funcţionare a pieţei interne unice. 



 

 

 

768 

Acest lucru implică un cadru pentru discuţii şi decizii privind problemele 
nelegalităţii. Aceste probleme au fost cuprinse în programul „Uniunea vamală 
2002”. 

În 1996, Parlamentul şi Consiliul au adoptat propunerile Comisiei 
Europene privind un program de acţiune în domeniul sistemului vamal al UE 
după anul 2000. Acesta a înglobat un ghid al serviciilor vamale şi al rolului pe 
care doreşte să îl aibă sistemul vamal în UE. Fără a încălca drepturile privind 
competenţele naţionale, Programul este prelungit şi a fost intitulat „UV 2002” 
prin includerea programelor de tehnologie informatizată prezente şi viitoare 
(precum Transit) şi programul de şcolarizare „Mathaeus”. Va fi, de asemenea, 
deschis accesul ţărilor candidate la aderare la aceste programe. 

Ce este „Uniunea vamală 2002‖? 
Obiective 

Unul din principalele obiective ale programului este să evite divergenţe 
operaţionale în materie la nivel naţional. Programul de acţiune recunoaşte că 
desfiinţarea graniţelor interne cere un control eficient de înaltă calitate la 
graniţele externe. 

Acţiunea individuală a fiecărei administraţii este incapabilă să atingă 
acest obiectiv prin forţe proprii. 

 
Metode de realizare 

Obiectivul poate fi atins prin adoptarea unui spirit de parteneriat şi coo-
perare care se dezvoltă între Comisia Europeană şi statele membre. Acesta 
este considerat ca unul din cele mai importante elemente ce trebuie puse în 
funcţiune în atingerea obiectivelor „Uniunii vamale 2002”. 

 
Acţiuni 
„Uniunea vamală 2002” prevede, printre altele: 

 Vizite pentru a vedea aplicarea efectivă a procedurilor vamale din sta-
tele membre de către echipe formate din reprezentanţi ai Comisiei 
Europene şi ai statelor membre (denumite echipe de „monitorizare”) 
pentru a identifica cele mai bune practici, sau eventualele necorelări, 
în măsurile de control; 

 Comisia Europeană şi statele membre trebuie să contribuie la comba-
terea fraudelor vamale. În acest context, ele trebuie să colecteze, să 
analizeze şi să folosească informaţiile folosind calculatoarele, 
asigurându-se că neregulile sunt îndepărtate; 

 Comisia Europeană trebuie să susţină orice acţiune de îmbunătăţire a 
metodelor de lucru ale administraţiilor vamale, de exemplu, prin utili-
zarea analizelor de risc, a tehnicilor de audit postimport prin verifica-
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rea performanţelor comercianţilor şi computerizarea procedurilor va-
male; 

 Organizarea de seminarii, cu participarea operatorilor comerciali, pen-
tru identificarea problemelor apărute şi a acţiunilor ce pot fi întreprinse 
şi a celor mai bune practici ce pot fi utilizate în mod general; 

 Schimburi de oficiali vamali între diferite administraţii pentru a-şi îm-
părtăşi reciproc experienţa şi pentru programe comune de şcolarizare 
în vederea unei viitoare dezvoltări; 

 Computerizarea procedurilor vamale la nivelul UE. 
 
Computerizarea 
Pentru creşterea eficienţei este necesară computerizarea tuturor opera-

ţiunilor vamale. În prezent, există un sistem computerizat la nivel comunitar 
numai pentru datele de bază operaţionale (TARIC, „tarif de lucru” care combină 
pentru fiecare produs taxele vamale generale, taxele vamale preferenţiale şi 
detalii ale tuturor măsurilor aplicate la import, date de bază privind 
administrarea sistemului de cote, etc.). 

În prezent, există o preocupare deosebită atât a serviciilor vamale comu-
nitare cât şi a partenerilor din Convenţia Comună de Tranzit pentru compu-
terizarea controlului operaţiunilor de tranzit. Operaţiunile vamale comunitare de 
tranzit sunt indispensabile pentru piaţa unică dacă se permite mărfurilor 
importate pentru care nu se plătesc taxe vamale să circule către destinaţia 
finală fără a fi oprite pentru controale vamale interne. 

Din a doua jumătate a anului 1999 un sistem computerizat a început să 
acopere progresiv necesităţile operaţionale ale tuturor statelor membre ale UE 
şi ale partenerilor din Convenţia Comună de Tranzit: Norvegia, Islanda, Elveţia, 
Polonia, Cehia, Slovacia şi Ungaria. 

2.6. Rolul sistemului vamal pe piaţa internă unică 

Expedierea mărfurilor a devenit foarte sensibilă la factorul „timp”. 
Industria foloseşte din ce în ce mai mult sistemul de livrare „just in time”, ceea 
ce face foarte importantă livrarea rapidă. Toate acestea duc la preocuparea 
sistemului vamal de a găsi noi idei şi sisteme pentru dezvoltarea acestor 
cerinţe. 

Cum se poate însă găsi echilibrul ideal între facilitatea accesului şi con-
trol? Crearea pieţei interne, sporirea comerţului cu restul lumii şi în special cu 
estul Europei, induc presiuni noi asupra sistemului vamal pentru asigurarea 
unei mai mari simplificări şi reducerea cheltuielilor de control. 

Referitor la unificarea vamală, experţii Comisiei UE apreciază că s-a 
parcurs un drum lung, dar procesul nu a ajuns la final, atâta timp cât comerţul 
intra UE cât şi cel cu terţii nu poate fi eliberat de orice fel de limitări sau control. 
Aceştia se întreabă retoric dacă se va întâmpla acest lucru vreodată, răspunsul 
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dându-l tot ei:”da”, dar nu într-un viitor apropiat. În opinia acestora, rolul vămii 
trebuie să se adapteze şi să se schimbe potrivit noilor necesităţi, să 
armonizeze şi, poate, să unifice procedurile şi practicile din tot teritoriul vamal. 
În acest sens, se consideră că, primii paşi au fost făcuţi: 15 servicii vamale 
naţionale activează, în prezent, ca unul singur. 

În literatura economică occidentală s-a considerat că elaborarea şi 
înfăptuirea politicii comerciale externe a UE au fost puternic determinate de 
faptul că această politică era parte integrantă a însuşi procesului de integrare 
economică. „Nu trebuie uitat - remarca în acest sens reputatul specialist francez, 
Maurice Bye - că, dacă o politică comercială comună este primul pas al unei 
politici economice comune, ea nu poate fi decât un mijloc în vederea realizării 
unor acorduri largi”

1
. În acest sens se consideră că PCC nu trebuie înţeleasă 

şi nici abordată ca un scop în sine, ci doar ca unul dintre mijloacele cele 
mai importante de asigurare a unei dezvoltări economice accelerate şi de 
concertare a procesului de unificare economică şi monetară în UE. De 
altfel, în concepţia promotorilor acestei „construcţii europene”, realizarea PCC 
avea valoare de simbol, deoarece se consideră că, odată înfăptuită, ea 
declanşează „reacţii în lanţ” de evoluţii integraţioniste şi de „puncte de 
ireversibilitate”. Ulterior, efectuarea unor paşi importanţi pe calea realizării PCC a 
presupus adoptarea şi funcţionarea unor reglementări de politică tarifară şi 
netarifară aplicate în mod unitar de către toate ţările membre ale actualei UE în 
relaţiile cu ţările terţe, care să ţină cont nu numai de interesele unei ţări sau alteia 
din cadrul UE, ci şi aşa-numitele „interese comunitare”. Evoluţia în timp a 
demonstrat că, „medierea” acestor interese a putut fi realizată în domeniul PCC, 
astfel: pe de o parte, interesele Comunităţii au impus anumite proceduri 
obligatorii de negociere, necesare salvgardării interesului general al sistemului, 
iar, pe de altă parte, confruntarea în cadrul sistemului între interesul general şi 
interesele naţionale a presupus ajungerea la compromisuri. 

După cum se menţionează în cel mai apreciat „ghid” al construcţiei „ca-

sei comunitare”
1
 PCC a UE exprimă însuşi dinamica unificării europene: „ea 

rezultă, atât din motive politice ce figurează în preambulul Tratatului de la Ro-
ma, cât şi din logica integrării europene”. 

2.7. Efectele creării şi funcţionării pieţei interne unice asupra 
comerţului intra şi extra-comunitar 

Studiile întreprinse de experţii Comisiei UE în ultimii ani relevă efectele 
deosebit de pozitive ale eliminării barierelor tehnice, fiscale şi fitosanitare, pre-
cum şi armonizarea acestora la nivel comunitar, asupra schimburilor comercia-

                                                        
1
 Maurice Bye - Relations économique internationales, a treia ediţie, Ed. Dalloz, 1971, Paris, 
pag. 481. 

1
 Joli Communautaire - Tome V - "Politique commerciale commune et mesure anti-dumping", - 
Bruxelles, 1996. 
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le, îndeosebi intra-comunitare. 

Analizele efectuate probează faptul că, eliminarea acestor bariere a con-
dus la o creştere a comerţului între ţările UE, de ordinul a 20-30% în volum, 
sporind totodată ponderea schimburilor intracomunitare în totalul schimburilor 
UE de la 63% în 1993 (data oficială a intrării în funcţiune a pieţei unice) la 68% 

în 1999
2
. În pofida criticilor aduse de partenerii comerciali externi, experţii Co-

misiei UE au precizat că importurile extracomunitare de produse manufacturate 
au marcat şi ele o creştere a ponderii lor în consumul UE, de la 12 la 15% în 
aceeaşi perioadă. 

În paralel, se apreciază că abolirea formalităţilor vamale şi fiscale a re-
dus cu 2/3 costul livrărilor transfrontaliere, suprimând aproape 60 milioane de 
formalităţi vamale şi permiţând scăderea cu 85% a numărului mişcărilor de bu-
nuri în tranzit în UE. Economiile care au rezultat reprezintă 0,7% din valoarea 
schimburilor intracomunitare, respectiv cca. 5 miliarde de euro pe an. 

Eliminarea barierelor tehnice, respectiv armonizarea normelor şi standar-
delor naţionale, a permis o creştere a volumului şi eficienţei schimburilor intra-
comunitare prin reducerea costului şi timpului destinat operaţiunilor de testare 
şi încercare solicitate la nivel naţional (se apreciază că în 1985 existau cca 
100.000 de forme de testare şi omologare a produselor industriale la nivel naţi-
onal). Normele şi standardele armonizate la nivel comunitar oferă o procedură 
rapidă de conformitate cu directivele ce permit desfacerea pe piaţă, fluidizând 
schimburile intracomunitare. Totuşi, se apreciază că, în prezent, cca 25% din 
producţia industrială a ţărilor comunitare este încă afectată de norme, standar-
de şi teste naţionale nearmonizate la nivelul UE, accesul pe piaţă al acestor 
produse fiind dependent de aşa numitul principiu al „recunoaşterii reciproce”. 
De asemenea, în domeniul produselor alimentare se consideră că echilibrul 
între barierele armonizate şi cele nearmonizate este precar, interacţiunea din-
tre diferite texte legislative punând serioase probleme în calea liberei circulaţii 
a mărfurilor. 

Experţii comunitari consideră că trecerea la utilizarea monedei unice-
euro constituie mijlocul cel mai important de intensificare sau de creştere a ef i-
cienţei pieţei unice. Nu numai că moneda unică va scădea costurile tranzacţii-
lor comerciale şi va suprima riscurile valutare legate de comerţul şi investiţiile 
transfrontaliere, dar utilizarea acesteia va îmbunătăţi transparenţa în materie 
de preţ, intensificând astfel concurenţa pe piaţa internă şi oferind un evantai 
mai larg de alegere pentru consumatori. 

                                                        
2
 Vezi şi "Impact et efficacité de marche unique", capitol inclus în lucrarea anuală Panorama 
de l'industrie communitaire, vol.I, Bruxelles, 2000. 



 

 

Capitolul 3 
LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR 

 

3.1. Tratatul de la Roma şi libera circulaţie a serviciilor  

În tratatul CEE serviciile sunt prezentate în articolele 59-66, în care este 
expus dezideratul liberei lor circulaţii, se face o clasificare a acestora şi o referi-
re la un program general de eliminare a restricţiilor, la nediscriminare pe criterii 
de naţionalitate şi rezidenţă şi la liberalizarea lor de către ţările membre.  

Tratatul de la Roma a fost semnat şi a intrat în vigoare într-o perioadă 
(anii „50) când serviciile erau mai puţin dezvoltate şi diversificate, neexistând 
servicii electronice şi prin Internet. La acea vreme existau destule obstacole în 
calea liberalizării lor, în asigurarea contactului direct şi a încrederii reciproce 
între furnizor şi consumator, în libera circulaţie a lor, din cauza diferenţelor de 
limbă, a tradiţiilor diferite şi a volumului modest de ISD în CEE, ceea ce în mod 
evident dezavantaja serviciile aferente afacerilor. Ponderea serviciilor 
comercializate peste graniţe era redusă în totalul producţiei, iar armonizarea 
era văzută ca extrem de greu de realizat din cauza particularităţilor naţionale 
de reglementare şi supraveghere. 

Într-o primă fază, servicii ca turismul şi transportul au fost identificate ca 
având o importanţă economică pentru tranzacţiile transfrontaliere din CEE. 
Tratatul de la Roma face distincţie între serviciile temporare, definite în 
articolele 59-66, şi cele permanente care cad sub regimul dreptului de stabilire 
din articolele 52-58. Serviciile de transport erau abordate într-un titlu separat, 
în articolele 74-84. Atât serviciile cât şi dreptul de stabilire aveau limitări 
considerabile, iar aplicabilitatea prevederilor tratatului nu s-a concretizat mulţi 
ani. 

În ceea ce priveşte transportul, integrarea pieţei era dificilă, în anii ‟50 şi 
„60 diversele moduri de transport erau supuse unor reglementări naţionale 
restrictive, incluzând subvenţii majore, preţuri administrate, impozite 
discriminatorii şi concurenţă intermodală controlată. Integrarea era subminată 
de reglementări imperfecte, de protecţionismul pieţelor naţionale, de limitele 
infrastructurii fizice, de tipologia serviciilor publice, de chestiuni de securitate 
naţională. S-a căutat găsirea unui echilibru între armonizarea intervenţiilor şi 
liberalizare. Datorită factorilor enumeraţi progresul integrării a fost blocat până 
în 1985, când Parlamentul European a deschis şi câştigat la CEJ o acţiune 
împotriva CM acuzat de eşecul de a acţiona conform articolului 175 al tratatului 
CEE, iar ulterior s-a pus accent pe liberalizare, limitând armonizarea la cerinţe 
esenţiale (cum ar fi siguranţa). 
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În ceea ce priveşte serviciile financiare, conform articolului 61.2 liberali-
zarea lor a fost condiţionată de liberalizarea progresivă a circulaţiei 
capitalurilor. La începutul anului 1986 un număr de 6 ţări din 12 practicau 
controlul acestora, una avea o piaţă valutară cu caracter dual, iar liberalizarea 
era încă un deziderat, cu excepţia dreptului de stabilire pentru bănci şi societăţi 
de asigurare.  

Serviciile de telecomunicaţii şi cele poştale nu erau menţionate în capito-
lul serviciilor, iar articolul 90 a fost interpretat în sensul acceptării unor drepturi 
exclusive pentru monopolurile naţionale poştale şi din telecomunicaţii. Preve-
derile articolului 59 nu s-au aplicat acestora, iar liberalizarea lor a început târ-
ziu, spre sfârşitul anilor ‟80.  

3.2. Progresul integrării pieţei serviciilor 

Întrebarea legitimă este legată de consistenţa capitolului privind servicii-
le, fără includerea celor 4 domenii extrem de importante: transport, servicii f i-
nanciare, telecomunicaţii, servicii poştale. În afara turismului, care n-a ridicat 
probleme deosebite, o altă categorie este cea a liber profesioniştilor - avocaţi, 
notari, contabili, medici, farmacişti – unde lipsa recunoaşterii reciproce a di-
plomelor a constituit un obstacol serios, la fel sistemele diferite de asigurări 
medicale. Totuşi au existat obstacole obiective legate de tradiţii, de contactul 
direct cu clientul, de stabilirea în străinătate (cu excepţia serviciilor de consul-
tanţă). În privinţa regimului de stabilire, articolul 54 prevedea atribuţii specifice 
pentru CM şi Comisie, ceea ce a favorizat investiţiile directe. Directivele privind 
regimul de stabilire pentru serviciile financiare au fost adoptate târziu, după o 
perioadă de tranziţie de peste un deceniu. În domeniul telecomunicaţiilor, ser-
viciilor poştale, transportului feroviar şi aerian, existenţa monopolurilor publice 
naţionale făcea imposibilă stabilirea altor firme străine, deşi prevederile artico-
lului 52 puteau fi interpretate în acest sens.  

Metoda prin care s-a încercat integrarea a fost combinarea prevederilor 
articolului 59 de abolire a restricţiilor cu neintroducerea de noi reglementări re-
strictive şi cu programul de eliminare a restricţiilor din articolul 63, aplicarea 
clauzei de nediscriminare pentru restricţiile rămase la toţi rezidenţii. Terţii nu 
beneficiau de prevederile tratatului, deşi la nivel comunitar nu a existat o politi-
că comună externă în acest domeniu. Aplicarea principiului tratamentului naţi-
onal (recunoscut şi de GATT) permitea ca rezidenţii străini să nu fie 
discriminaţi. Derogările din articolul 56 au frânat progresul integrării, la fel şi 
recunoaşterea reciprocă a diplomelor nebazată pe o armonizare minimă.  

În ceea ce priveşte jurisprudenţa creată de CEJ în domeniul serviciilor, 
ea este inspirată din domeniul mărfurilor, unde au existat cazuri de referinţă ca 
Dassonville, Cassis de Dijon. 

Intensificarea procesului de armonizare şi recunoaştere reciprocă din 
cadrul programului pieţei unice au condus la progresul liberei circulaţii a serv i-
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ciilor. Desigur, transpunerea în legislaţia naţională a directivelor comunitare a 
implicat în unele cazuri existenţa unui cadru juridic şi instituţional în domeniu. 
Serviciile financiare – bancare, de asigurări şi investiţii – au ridicat chestiunea 
regimului de stabilire şi a funcţionării lor adecvate, însă crearea unei pieţe uni-
ce a implicat armonizare şi centralizare în unele domenii financiare, ceea ce 
are implicaţii pe planul politicilor economice, fiscale şi monetare. Consecinţele 
s-au tradus prin coordonarea politicilor şi chiar prin centralizarea unora la nivel 
comunitar. 

O arie financiară europeană are patru caracteristici: 

 piaţa internă a serviciilor financiare; 

 libera circulaţie a banilor şi capitalurilor financiare; 

 o monedă unică; 

 armonizarea fiscală şi contabilă. 
Tratatul de la Roma a recunoscut corelaţia dintre primele două caracte-

ristici, iar o valută sau monedă unică s-a dovedit necesară din cauza consecin-
ţelor pe planul preţurilor şi al avantajelor comparative provocate de flotarea 
valutelor comunitare. Armonizarea fiscală şi contabilă creează stimulente pen-
tru schimburile transfrontaliere de servicii financiare. Abolirea controlului valu-
tar şi al capitalurilor a constituit premisa stabilirii pieţei interne a serviciilor 
financiare. Totuşi mobilitatea transfrontalieră a capitalului a fost frânată de cos-
turile transferurilor financiare, de riscurile decontărilor, de restricţiile aplicate 
unor investitori (gen fondurile de pensii), de costurile asigurării împotriva riscu-
rilor valutare, de necesitatea aplicării unor standarde prudenţiale, de activitatea 
riguroasă a instituţiilor de supraveghere, de necesitatea protejării micilor clienţi, 
de regimurile regulatorii naţionale diferite. 

Abordarea din programul pieţei unice a avut un impact notabil, cum ar fi 
a doua directivă bancară şi aplicarea principiului recunoaşterii reciproce. 

3.3. Strategia pieţei interne în domeniul serviciilor 

La summitul Consiliului European de la Stockholm din martie 2001, Co-
misia Europeană a prezentat o strategie în domeniul serviciilor menită a facilita 
comerţul cu servicii, mai ales în contextul punerii accentului pe economia in-
formatizată şi pe necesitatea potenţării competitivităţii şi creşterii economice, 
precum şi a necesităţii creării de noi locuri de muncă. 

Societatea informaţională bazată pe acumularea şi prelucrarea de infor-
maţii, pe utilizarea Internetului, implică o nouă politică în domeniul serviciilor şi 
în primul rând o viziune strategică. Libera circulaţie a mărfurilor, liberalizarea 
transporturilor, libera circulaţie a persoanelor (turismul) şi sporirea veniturilor 
personale favorizează şi proliferarea comerţului transfrontalier cu servicii, iar 
distanţele mari nu mai sunt bariere importante în epoca Internetului. În schimb 
barierele regulatorii şi de altă natura afectează negativ oportunităţile deschise 
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de noile tehnologii în domeniul serviciilor. La începutul anului 2001 cca 47% 
din firmele care comercializau servicii în străinătate realizau sub 10% din cifra 
de afaceri, în afara ţării de origine. 

Desigur creşterea concurenţei pe piaţa serviciilor este benefică pentru 
consumatori, care câştigă pe planul calităţii şi preţurilor, iar pentru producători 
pe planul eficienţei, diferenţierii, calităţii, inovaţiei. Factorii culturali şi lingvistici 
influenţează comportamentul pieţei şi constituie încă bariere serioase pentru 
libera circulaţie. Potenţarea liberei circulaţii este privită şi prin prisma lărgirii UE 
şi a negocierilor din cadrul OMC pe servicii. 

Strategia privind serviciile încearcă să suplimenteze abordarea sectorială 
cu una orizontală, iar cele 6 obiective ale strategiei au fost menţionate în capi-
tolul I. Comisia Europeană încearcă să identifice barierele din calea comerţului 
transfrontalier pentru a accelera procesul de înlăturare a lor. Împreună cu Par-
lamentul European şi ţările membre Comisia va urmări liberalizarea serviciilor 
poştale, comercializarea la distanţă a serviciilor financiare şi alte progrese. De 
asemenea, urma să fie revizuită legislaţia comunitară şi să fie aplicate soluţiile 
nelegislative pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne şi a spori competi-
tivitatea producătorilor.  

Ţările membre se vor implica puternic în înlăturarea barierelor existente 
în calea liberei circulaţii a serviciilor şi în recunoaşterea reciprocă a regulilor şi 
practicilor celorlalţi. 

Comisia îşi bazează strategia pe limitarea armonizării la strictul necesar, 
pe aplicarea principiului recunoaşterii reciproce de statele membre pentru le-
gislaţia secundară implementată la nivel naţional, pe lansarea de proceduri ca-
re să corespundă noilor dezvoltări ale pieţei şi evoluţiei cadrului juridic.  

    
 
 



 

 

Capitolul 4 
LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR 

 

4.1. Tratatul de la Roma şi libera circulaţie a capitalului 

În tratatul de la Roma libera circulaţie a capitalului este tratată în capito-
lul IV, articolele 67-73, în care se prevăd eliminarea restricţiilor, tratamentul 
nediscriminatoriu pentru mişcările de capitaluri, coordonarea politicilor naţiona-
le În domeniu, liberalizarea promovată de CM şi autoritatea sa asupra statelor 
membre, rolul Comisiei şi al Comitetului Monetar. 

Regimul stabilit de tratat pentru integrarea pieţei capitalurilor este plin de 
condiţionări, mai puţin plăţile care au fost asociate fluxurilor liberalizate din ca-
drul pieţei comune reglementate de articolul 106. Liberalizarea fluxurilor de ca-
pital a fost influenţată de politicile macroeconomice, cum ar fi şi controlul 
valutar. De asemenea ea a fost legată de liberalizarea serviciilor bancare şi de 
asigurări, pe baza articolului 61.2. În plus, liberalizarea pieţei de capital este 
descrisă în articolul 67.1 ca fiind necesară pentru a asigura funcţionarea adec-
vată a pieţei comune. Inconsistenţa pe care prevederile tratatului o relevă s-ar 
datora tocmai primatului şi autonomiei politicilor macronaţionale în detrimentul 
integrării pieţei capitalurilor. De aici sugestia că realizarea integrării ar necesita 
revizuirea prevederilor tratatului pe linia condiţionalităţilor şi reducerea auto-
nomiei naţionale a politicilor macro. 

În anii ‟60, „70, „80 controlul valutar şi al mişcării capitalului a existat în 
diverse grade şi chiar în ţările cu o politică liberală s-a observat o protecţie sub-
tilă a pieţelor naţionale de capital, ceea ce însemna practic că stabilirea unei 
pieţe comune a capitalului era la discreţia autorităţilor naţionale. 

4. 2. Impactul Actului Unic European şi al Tratatului  
de la Maastricht  

Primul pas real către integrare a fost făcut prin Actul Unic European un-
de în articolul 8a este definită piaţa internă ca o arie fără frontiere, inclusiv în 
domeniul capitalului financiar. În 1988 a apărut directiva privind înlăturarea 
controlului valutar. Sistemul Monetar European creat în martie 1979 cu scopul 
de a menţine stabilitatea cursurilor de schimb şi cea monetară a fost încorporat 
în Actul Unic European, dar aceasta s-a dovedit insuficientă pentru garantarea 
unui anumit grad de coordonare a politicilor macroeconomice. Tratatul de la 
Maastricht a constituit o nouă etapă în depăşirea inconsistenţelor tratatului de 
la Roma, prin traseul stabilit Uniunii Economice şi Monetare şi prin depăşirea 
necorelaţiei dintre libera circulaţie a capitalului financiar şi cea a serviciilor f i-
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nanciare pe de o parte şi politicile macroeconomice naţionale pe de altă parte. 

Liberalizarea pieţei de capital în cadrul CEE s-a lovit de riscurile asociate 
evoluţiei cursurilor de schimb şi de influenţa factorilor ciclici, precum şi de im-
pactul evoluţiei pieţei internaţionale, de intersubstituţiile componentelor pieţei, 
de explozia pieţei eurovalutelor şi euroobligaţiunilor. Fenomenele de globaliza-
re a pieţei de capital, de internaţionalizare a instituţiilor financiare şi a clienţilor 
lor, inovaţiile de ordin financiar au făcut practic imposibilă exercitarea oricărui 
control administrativ eficient, cum este cel valutar, care a dispărut în procesul 
realizării uniunii monetare. Realizarea criteriilor de convergenţă stipulate în 
Tratatul de la Maastricht a însemnat apropierea sensibilă a nivelului indicatori-
lor macro, inclusiv al ratei dobânzii, ceea ce ar elimina volatilitatea acesteia pe 
termen scurt şi lung şi ar favoriza libera circulaţie a capitalului. 

În cadrul burselor de valori implementarea noilor tehnologii revoluţionare 
şi armonizarea reglementărilor naţionale privind accesul şi conduita pe piaţă au 
avut un impact favorabil asupra integrării pe acest segment, care s-a intensifi-
cat apreciabil odată cu introducerea monedei unice, fapt evidenţiat de relativ 
recentele fuziuni ale unor burse europene de valori. 

4.3. Impactul introducerii euro asupra pieţei de capital 

Printre consecinţele macroeconomice ale introducerii euro, din 1999 ca 
monedă de cont şi de plăţi, iar din 2002 ca monedă efectivă care a înlocuit 
monedele naţionale în zona euro, se pot menţiona costurile mai mici pentru 
efectuarea tranzacţiilor, eliminarea oricăror fluctuaţii ale cursurilor de schimb şi 
controlul mai bun al inflaţiei. Politica monetară a trecut în responsablitatea Sis-
temului European al Băncilor Centrale (Banca Centrală Europeană şi băncile 
centrale naţionale), iar politica cursului de schimb în sarcina BCE şi ECOFIN. 

Realizarea completă a UEM la 1 ianuarie 2002 conduce la eliminarea 
riscurilor şi costurilor tranzacţiilor de curs de schimb şi de asemenea la un me-
canism mai rapid de plăţi între partenerii din zona euro, la servicii bancare mai 
competitive şi la pieţe de capital cu o mai mare lichiditate, la creşterea presiuni-
lor pentru armonizarea legislativă, fiscală şi contabilă în cadru UEM, deşi s-au 
realizat progrese apreciabile în acest sens. 

Efectele euro asupra sistemului bancar sunt legate de creşterea concu-
renţei atât pe planul preţurilor cât şi pe planul calităţii serviciilor, de raţionaliza-
re a structurilor sistemului bancar, de eliminarea pieţelor valutare naţionale, de 
creşterea tranzacţiilor cu decontări în euro pe plan internaţional. 

În zona UEM băncile au trebuit să revizuiască sistemul şi procedurile de 
operare, care a reprezentat o sarcină majoră în vederea căreia ele au făcut 
anterior pregătiri intense. Poziţia şi competitivitatea băncilor comerciale depin-
de însă parţial de eficienţa sistemului de decontări în euro la care sunt conec-
tate. În afara problemelor de logistică băncile se confruntă cu o competiţie în 
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creştere care anterior a avut ca barieră regulile diferite de la o ţară la alta în ce 
priveşte operatorii străini. Eliminarea acestei bariere conduce la o concurenţa 
puternică între diferitele sisteme bancare naţionale. Marile bănci vor face tenta-
tive de a-şi extinde operaţiunile lor în zone dominate de băncile locale. Pe ter-
men lung o concurenţă mai puternică între bănci va impune restructurarea 
sistemului bancar european, iar băncile eficiente îşi vor consolida poziţia în zo-
na euro prin creşterea volumului operaţiunilor şi prin absorbţia altor bănci. Apli-
carea principiilor comerciale şi de piaţă în sistemul bancar va facilita 
raţionalizarea sistemului, similar domeniului industrial, şi va facilita avansul 
procesului de concentrare. Băncile locale vor putea să opereze pe segmente 
limitate de piaţă numai în condiţii de competitivitate şi eficienţă economică. În 
acest fel UEM oferă sistemului bancar facilităţi pe care programul pieţei unice l-
a oferit industriei, cum ar fi : 

 lărgirea zonei de operare în condiţii mai eficiente; 

 competiţie mai puternică; 

 costuri mai reduse; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 
Prin intermediul relaţiilor comerciale, financiare, turism şi transporturi, eu-

ro va exercita o influenţă notabilă asupra ţărilor nemembre UE. Forţa acesteia 
va depinde atât de utilizarea sa ca monedă de tranzacţii cât şi de folosirea sa 
ca monedă de rezervă. Introducerea euro va determina în timp crearea celei 
mai mari pieţe financiar-monetare din lume, estimându-se că după anul 2002 
se vor dezvolta europieţe financiare de mari dimensiuni, lichide şi perfect inte-
grate. Printre factorii care vor contribui la acest lucru se pot menţiona ponderea 
zonei euro în economia mondială (19,4% în PIB în 2000) şi în comerţul mondi-
al (18,6% în 2000, exclusiv comerţul intracomunitar), eliminarea riscurilor lega-
te de fluctuaţiile cursurilor de schimb, fie ele reduse ca amploare, existenţa 
unei politici monetare unice care favorizează concurenţa între instituţiile finan-
ciare, dezvoltarea unor sisteme noi şi eficiente de plăţi externe, cum ar fi sis-
temul Target, armonizarea procedurilor şi convenţiilor privind reglementarea 
pieţelor financiare, evitându-se concurenţa neloială.  

4.4. Principalele etape ale construcţiei monetare europene 

După semnarea tratatului de la Maastricht, la 7 februarie 1992 şi după 
aderarea Austriei, Finlandei şi Suediei la UE, cu începere de la 1 ianuarie 
1995, în construcţia UEM pot fi selectate 14 mari momente: 

1. 26-27 iunie 1995: Consiliul European de la Cannes adoptă: 

 confirmarea datei de 1 ianuarie 1999 pentru trecerea la moneda uni-
că; 

 continuarea lucrărilor de elaborare a unei strategii de introducere a 
monedei unice. 
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2. 15-16 decembrie 1995: Consiliul European de la Madrid adoptă: 

 confirmarea datei de 1 ianuarie 1999 pentru trecerea la moneda uni-
că; 

 adoptarea numelui monedei europene: euro; 

 stabilirea strategiei de tranziţie şi fixarea datei de încheiere a acestui 
proces: cel târziu la 1 ianuarie 2002. 

3. 21-22 iunie 1996: Consiliul European de la Florenţa: a urmat după 
Consiliul informal ECOFIN care a avut loc în Verona, ocazie cu care Comisia 
Europeană a fost însărcinată cu organizarea unui concurs pentru alegerea de-
senului pentru faţetele monedelor euro. Ca urmare, au fost organizate concur-
suri în toate statele membre, cu excepţia Danemarcei. 

4. 13-14 decembrie 1996: Consiliul European de la Dublin adoptă: 

 liniile directoare pentru crearea unui nou sistem monetar european, 
începând cu 1 ianuarie 1999 între euro şi monedele statelor membre 
UE, dar nemembre ale UEM; 

 stabilirea orientărilor pentru punerea în aplicare a unui Pact de Stabili-
tate Bugetară şi de Creştere , începând cu 1 ianuarie 1999, la iniţiati-
va Germaniei; 

 validarea cadrului juridic pentru utilizarea monedei unice; 

 prezentarea machetelor bancnotelor euro. 
5. 16-17 iunie 1997: Consiliul European de la Amsterdam, care a avut 

ca obiective accelerarea pregătirilor în vederea trecerii la cea de-a treia etapă 
a UEM. Cu această ocazie, s-a hotărât menţinerea locurilor de muncă în 
prim-planul preocupărilor politice ale UE, la iniţiativa Franţei. 

 mecanismul de schimb în etapa a III-a (SME bis); 

 Pactul de Stabilitate şi de Creştere; 

 programul de stabilitate pentru statele UEM; 

 programul de convergenţă pentru statele care nu vor participa de la 
început la UEM; 

 procedura aplicată în cazul deficitelor bugetare excesive (atunci când 

deficitul este >3% din PIB); 

 avertismente şi/sau recomandări; 

 sancţiuni, depozite fără dobândă, amenzi (nu mai mari de 0,5 din 
PIB); 

 „polul economic european” - Consiliul Euro sau Euro X sau Euro XI; 

 reglementarea juridică. 

6. Consiliul informal ECOFIN de la Mondorf- septembrie 1997. A avut 

loc ca urmare a unei propuneri comune franco-germane, după întâlnirile bilate-
rale de la Weimmar şi Munster. Acesta a decis, cu începere din mai 1998, fixa-
rea irevocabilă a ratelor de schimb bilaterale între monedele ţărilor care urmau 
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să participe la „zona euro”, înainte de fixarea de la 1 ianuarie 1999 a ratelor de 
schimb ale euro. 

7. Summitul privind locurile de muncă care a avut loc la Luxemburg 
în 20-21 iunie 1997 şi care a fost consacrat adăugării unui capitol privind pro-
blemele sociale în Tratatul de la Maastricht. 

8. 12-13 decembrie 1997: Consiliul European de la Luxemburg. S-a 
hotărât folosirea tuturor resurselor la nivel comunitar pentru ca noua monedă, 
euro, să fie solidă, cu lansarea bine pregătită din punct de vedere tehnic şi ca-
re să dispună la nivelul SEBC (Sistemul European al Băncilor Centrale) şi al 
BCE de instrumentele dispensabile pentru promovarea unei politici monetare 
care să conducă la atingerea obiectivului de stabilitate financiară şi care să in-
spire încredere opiniei publice şi pieţelor financiare. 

9. 1-3 mai 1998: Consiliul European de la Bruxelles a urmat după pu-
blicarea la 25 martie 1998 a rapoartelor Comisiei Europene şi al IME (Institutul 
Monetar European) privind convergenţa (lista celor 11 state care satisfăceau 
criteriile de convergenţă) şi după adoptarea, în Adunarea Naţională din 21 şi 
22 aprilie 1998, a unei rezoluţii privind rapoartele Comisiei Europene şi al IME. 

La 1 mai 1998, Consiliul de Miniştri pe probleme economice şi financiare 
(ECOFIN) a adoptat o decizie privind deficitul bugetar excesiv (art. 104, c. 12) 
şi o recomandare care nominalizează statele membre care îndeplinesc condiţii-
le pentru aderarea la „zona euro”. 

La 2 mai 1998 a avut loc o sesiune extraordinară a Parlamentului Euro-
pean care a aprobat cu o foarte largă majoritate (476 pentru, 65 împotrivă şi 24 
de abţineri) recomandarea ECOFIN privind cele 11 ţări care urmau să intre în 
1999 în „zona euro”. Tot atunci, şefii de state şi guverne au decis că cele 11 
state membre vor participa la „zona euro” încă de la început şi au adoptat toate 
celelalte măsuri practice pentru trecerea la euro şi, în special, regulamentul 
bazat pe art. 109 L 4 al Tratatului, publicat în 2 august 1997 şi adoptat în una-
nimitate, în mai 1998, de către ţările calificate pentru euro. Acest regulament 
precizează că înlocuirea monedelor naţionale cu euro, va fi urmată de o peri-
oadă de tranziţie care se va încheia pe data de 31 decembrie 2002, timp în ca-
re monedele naţionale vor continua să existe ca subdiviziuni ale euro. În 
această perioadă de tranziţie, documentele juridice (legi, regulamente, contrac-
te, etc.) vor fi executate în unitatea monetară în care au fost încheiate, excep-
tând situaţiile în care părţile hotărăsc altfel. 

Pentru a facilita răspândirea euro, statele membre vor lua măsuri care să 
permită pieţelor lor financiare (bursele de valori) de a trece la euro începând cu 
1 ianuarie 1999. Ele vor putea să-şi exprime şi în euro datoria publică emisă în 
monedă proprie. 

Monedele şi bancnotele exprimate în euro vor fi introduse la 1 ianuarie 
2002. Ele vor circula timp de maximum şase luni, în paralel cu monedele şi 
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bancnotele naţionale. Cel mai târziu la 1 iulie 2002, monedele şi bancnotele 
naţionale vor dispare în totalitate. Cel mai probabil, durata dublei circulaţii va fi 
redusă la două luni. 

În data de 3 mai 1998, Consiliul ECOFIN a anunţat ratele de schimb bila-
terale între monedele participante în „zona euro” care vor constitui cursul pivot 
al Mecanismului European de Schimb (MES). Cu această ocazie s-a propus 
preşedintele şi cei cinci membri ai Consiliului Director al BCE, care au fost in-
vestiţi în funcţii la sfârşitul lunii mai de către şefii de stat şi de guvern, după 
consultarea Parlamentului European şi al IME. Tot atunci, s-a adoptat textul 
legal care fixează euro ca monedă unică pentru statele membre (cf. art. 109 
L4) şi s-au stabilit specificaţiile tehnice pentru monedele euro, adoptându-se în 
acest sens dispoziţiile BCE prevăzute de art. 106.6. 

10. 1 iunie 1998: crearea Băncii Centrale Europene (BCE), succesoa-
re a IME cu sediul la Frankfurt, cu o lună înainte de termenul stabilit, precum şi 
nominalizarea preşedintelui Wim Duisenberg şi a membrilor Consiliului Direc-
tor. 

11. 15-16 iunie 1998: Consiliul European de la Cardiff a validat deci-
ziile importante adoptate în semestrul I al anului 1998. 

12. 11-12 decembrie 1998: Consiliul European de la Viena. Nici un 
progres notabil privind subiectele sensibile nu s-a evidenţiat: Agenda 2000, re-
forma sistemului de finanţare a Politicii Agricole Comune (PAC) şi a fondurilor 
structurale, negocierile privind aderarea celor şase ţări candidate la UE (de 
atunci). 

13. 1 ianuarie 1999. Cele 11 ţări din cele 15 membre ale UE au trecut 
la introducerea monedei unice, euro, formând „zona euro”. 

14. Aprilie 1999. BCE procedează prima modificare a nivelului ratei 
dobânzii. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 1999, statele membre ale UEM au adop-
tat, pentru prima oară, o singură monedă, la finalul unu lung proces care a ne-
cesitat decizii politice din partea şefilor de stat şi de guvern şi culminând cu 
îndeplinirea criteriilor de convergenţă, prevăzute în Tratatul de la Maastricht. 

Introducerea euro confirmă apariţia unui adevărat „cult” al stabilităţii în 
UE, care este esenţial pentru constituirea unui cadru economic administrat ef i-
cient, raţional şi stabil. Este de asemenea un răspuns de globalizare şi la evo-
luţiile recente din economia mondială. Deşi euro prin el însuşi nu va determina 
scăderea drastică a şomajului, inexistenţa sa ar face ca obiectivul stabilit, de 
creare de noi locuri de muncă, ar putea fi privat de un instrument cheie. UEM 
va vitaliza economia UE şi Piaţa unică, stimulând investiţiile, competitivitatea, 
fiind utilă atât consumatorilor, cât şi celor ce economisesc, uşurând viaţa cetă-
ţenilor care doresc să muncească, dar şi să călătorească. 
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Repercusiunile acestui eveniment important vor fi resimţite dincolo de 
graniţele UE. Utilizarea euro se va răspândi pe scena internaţională treptat. 
Euro va fi cu timpul utilizat în importante tranzacţii internaţionale, în investiţii ca 
şi monedă de rezervă. Euro va demonstra partenerilor săi existenţa şi unitatea 
UE şi va induce o mai mare stabilitate sistemului monetar internaţional. 

înaintea introducerii monedei euro, perioada de relansare economică pe 
care au traversat-o ţările membre a condus la o mai bună ocupare a forţei de 
muncă şi la menţinerea sub control a inflaţiei, finanţele publice situându-se pe 
o bază mai solidă. Progresele către UEM încep să dea rezultate concrete. Ra-
portul privind convergenţa, elaborat de Comisia UE, se referă la aceasta: în 
decurs de numai câţiva ani, statele din „zona euro” au făcut paşi uriaşi pentru 
apropierea economiilor lor şi îmbunătăţirea performanţelor lor economice. ţi-
nând cont de aceste performanţe unice, Comisia UE a recomandat Consiliului 
UE ca 11 state membre să adopte moneda euro cu începere de la 1 ianuarie 
1999: Belgia, Germania, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Austria, Portugalia şi Finlanda. 

Deciziile adoptate de guverne şi instrumentele introduse în Tratatul UEM 
solicită statelor din „zona euro” să continue pe această linie. Numai realizarea 
echilibrului bugetar pe termen mediu va da posibilitatea orientării politicilor 
economice. Consolidarea bugetară şi un complex de politici pentru echilibrarea 
bugetului vor facilita o administrare constantă a UEM. Menţinerea stabilităţii 
preţurilor, datorită existenţei BCE, şi o mai strânsă coordonare la nivelul UE a 
politicilor economice naţionale, va asigura funcţionarea ei efectivă şi 
armonioasă. 

UE va culege roadele existenţei UEM dacă va fi capabilă să înregistreze 
progrese şi în alte domenii ale politicii economice, cum ar fi piaţa forţei de 
muncă sau domeniul fiscal. 

Îngrijorarea cu privire la bunăstarea generaţiilor viitoare îi poate determ i-
na pe cei implicaţi să întreprindă eforturile necesare. La aceasta se adaugă 
nevoia de a adapta structurile sociale şi economice ale UE la început de mile-
niu III. Numai în aceste condiţii, ciclurile economice ce se succed perceptibil în 
prezent şi stimulentul dat de crearea euro vor oferi premisele unei ere a pro-
greselor permanente şi a unei creşteri economice susţinute în UE. 

Euro, o monedă cu stabilitate constantă 

Prin ratificarea Tratatului de la Maastricht, statele membre au optat pen-
tru stabilitate, ştiind din experienţă proprie că nivelurile ridicate ale inflaţiei, 
acumularea de deficite ale datoriei publice şi menţinerea unor rate ale dobânzi-
lor pe termen lung la un nivel ridicat, distorsionează deciziile şi prognozele din 
economie şi transferă aceste poveri către generaţiile viitoare, frânează investiţi-
ile, încetineşte creşterea economică şi diminuează crearea de noi locuri de 
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muncă. Realizarea unui înalt grad de convergenţă a economiilor statelor mem-
bre pune bazele unui cadru economic stabil în UE. 

Convergenţa este un fapt confirmat de UEM. Crearea euro satisface ne-
voia de stabilitate, de care depinde creşterea economică: colapsul sistemului 
monetar internaţional din 1971 şi lipsa instrumentelor pentru cooperarea eco-
nomică şi monetară între statele membre UEM au făcut ca inflaţia să scape de 
sub control, creşterea economică diminuându-se drastic, iar rata şomajului 
crescând puternic. 

UE a răspuns acestei situaţii prin crearea unui mecanism care să asigure 
solidaritatea economică şi monetară. Începând cu 1997, crearea SME şi a mo-
nedei ECU au însemnat apariţia unei zone de stabilitate care a ajutat la dim i-
nuarea ratei inflaţiei şi la stabilizarea cursului de schimb al celor mai multe 
state membre SME. 

Dar, globalizarea economiei şi climatul internaţional instabil a necesitat 
un răspuns corespunzător privind necesitatea integrării europene. A devenit 
esenţială asigurarea unei pieţe unice mai cuprinzătoare care să fie protejată de 
fluctuaţiile bruşte şi substanţiale ale cursurilor de schimb. Prin semnarea Trata-
tului privind Uniunea Economică şi Monetară, statele UE şi-au afirmat hotărâ-
rea de a asigura o liberă circulaţie a mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor, 
precum şi de a facilita o convergenţă reală a politicilor lor economice care să 
ofere UE o monedă unică înainte de anul 2000. 

În ultimii ani, s-a înrădăcinat convingerea, adeseori reiterată, că este în 
interesul UE şi al statelor membre să adopte cât mai riguros obiectivele, condi-
ţiile şi calendarul evoluţiilor UEM, aşa cum au fost stabilite în Tratatul de la 
Maastricht. Progresele din ultimii ani sunt impresionante. 

Progresul remarcabil făcut de statele membre demonstrează măsura în 
care economiile lor au atins un grad de convergenţă corespunzător. Rata me-
die a inflaţiei în UE s-a diminuat substanţial, situându-se în prezent sub 2% în 
aproape toate statele membre. Media generală a ponderii deficitului bugetar în 
PIB-ul UE a scăzut de la 6,1% în 1993 la 2,4% în 1997, ceea ce a permis o 
reducere structurală a datoriei publice. Aceste progrese au dat posibilitatea re-
ducerii semnificative a ratelor dobânzilor pe termen lung, ceea ce duce la im-
pulsionarea investiţiilor şi a creşterii economice a cursurilor de schimb în cadrul 
SME. Pe baza analizelor cuprinse în raport, Comisia UE a recomandat Consi-
liului ca statele membre să adopte euro începând cu 1 ianuarie 1999, după ce 
vor fi îndeplinite condiţiile necesare. 

Cadrul instituţional este în concordanţă cu prevederile Tratatului, aşa 
cum se stipulează în scenariul adoptat de Consiliul European de la Madrid din 
decembrie 1995: cadrul legal şi tehnic (Pactul de Stabilitate şi Creştere Eco-
nomică, statutul legal al euro, etc.), vital pentru buna funcţionare a UEM este, 
în prezent, operabil. 
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De la publicarea Cărţii Verzi a Comisiei Europene, din mai 1995, pregăti-
rile necesare introducerii euro de la 1 ianuarie 1999 s-au finalizat cu rigurozita-
te de către instituţiile UE. 

Chiar înainte de introducerea monedei unice, încrederea a revenit în UE. 
Faptul că inflaţia a fost menţinută sub control, că finanţele publice au fost rea-
şezate pe baze solide, iar ratele dobânzilor au scăzut permanent reprezintă 
elemente care au generat actuala relansare economică, a dus la crearea de 
noi locuri de muncă şi la un climat monetar stabil în UE, în pofida crizei financi-
are din ţările Asiei de sud-est. Creşterea economică s-a accelerat de la un ritm 
al PIB de 1,8% în 1996, la 2,7% în 1997, la 2,8% în 1998 şi la 3,0% pentru 
1999. Pentru perioada 1997-1999, oficialii UE au estimat că s-au creat aproxi-
mativ 3,4 milioane de noi locuri de muncă la nivelul Comunităţii. 

Aceste evoluţii economice încurajatoare au constituit un semnal pozitiv 
pentru succesul monedei unice. Faptul că cele 11 state membre au îndeplinit la 
timp condiţiile pentru trecerea la moneda unică, demonstrează că UE a pregătit 
bine terenul pentru această nouă etapă a integrării europene. 

Cea de-a treia şi ultima etapă a UEM a debutat la 1 ianuarie 1999, dată 
la care cursurile de schimb ale monedelor celor 11 state participante la „zona 
euro” au fost fixate ireversibil. BCE şi-a asumat responsabilitatea politicii mone-
tare a UE, iar euro a fost adoptată ca monedă comună. Pe o perioadă de tran-
ziţie de 3 ani şi jumătate, monedele naţionale vor face treptat loc monedei euro 
care va fi, de la 1 iulie 2002, singura unitate monetară ce va circula legal în ţă-
rile participante. 

Într-un recent document de lucru intitulat „Rigiditatea salariilor reale, poli-
ticile fiscale şi stabilitatea UEM în procesul de tranziţie”, trei participanţi la pro-
gramul Departamentului de studii FMI pentru experţi externi relevă 
determinarea pe care au avut-o consideraţiile de ordin politic în conceperea şi 
iniţierea UEM. Nu este suficient, ţinând cont de consideraţiile economice, ceea 
ce va putea avea consecinţe grave pentru stabilitatea UE, mai ales în perioada 
de tranziţie, perioadă instabilă prin definiţie. 

Una din problemele puse la debutul UEM este aceea că, deşi ea este o 
uniune monetară, nu răspunde în totalitate definiţiei standard a unei zone mo-
netare optime. O uniune monetară care funcţionează bine prezintă cel puţin 
una din următoarele caracteristici: 

- şocuri asimetrice puţin frecvente; 

- o populaţie activă foarte mobilă; 

- salarii reale flexibile; 

- un sistem de federalism bugetar. 

Chiar în cazul în care toate aceste condiţii sunt reunite, nu există garan-
ţia unei stabilităţi permanente. Aceasta probabil pentru că uniunile monetare 
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care nu sunt însoţite de o unificare politică rămân permanent într-o oarecare 
măsură instabile. 

La nivelul celor 11 state membre UEM se constată o mare diversitate a 
structurilor de producţie care sunt afectate în mod diferit de şocurile ce apar 
într-unul sau altul dintre sectoare. Lucru deloc surprinzător, având în vedere 
întinderea UEM, de la Mediterana la Cercul Arctic. 

Pe de altă parte, capacitatea de adaptare la şocuri variază de la o ţară la 
alta, rezultând astfel efecte asimetrice asupra ţărilor membre. Ţinând seama 
de diversitatea actuală a caracteristicilor economice şi structurale ale partici-
panţilor la „zona euro” nu este exclusă apariţia de asemenea şocuri asimetrice 
în perioada de tranziţie. 

În principiu, ţările membre UEM se vor adapta şocurilor, fără a provoca o 
majorare a ratei şomajului, prin patru metode: 

- mobilitatea forţei de muncă; 

- flexibilitatea salariilor; 

- politica monetară; 

- politica bugetară. 

Primul mijloc nu este operabil în cazul UEM, mobilitatea forţei de muncă 
între ţările Uniunii fiind redusă în acest moment, iar barierele culturale şi lin-
gvistice se vor menţine probabil pe o lungă perioadă de timp. 

Flexibilitatea salariilor reale 

Aceasta este o soluţie preferabilă în cazul mobilităţii scăzute a forţei de 
muncă, deoarece pune în joc forţele pieţei. Totuşi, dacă la sfârşitul anilor ‟80 
persistenţa şomajului era o problemă a ţărilor UE, acum s-a creat o puternică 
rezistenţă la reformele pieţei forţei de muncă şi s-au făcut progrese minore în 
lupta împotriva rigidităţii salariale. Salariile reale nu pot servi ca amortizoare ale 
şocurilor, având în vedere gradul de rigiditate observat în prezent în UE şi re-
zistenţa la reforme. Se poate astfel presupune că rigiditatea actuală a pieţelor 
forţei de muncă din UE va persista în faza de tranziţie. 

Făcând o retrospectivă pe perioada 1975-1990, se poate spune că politi-
ca monetară a fost principalul instrument utilizat pentru a combate efectele ne-
gative ale şocurilor de pe piaţa forţei de muncă. Ca urmare a creşterii temerilor 
cu privire la existenţa unei rate ridicate şi fluctuante a inflaţiei, politica monetară 
a fost înlocuită cu politica bugetară. 

În ţările unde salariile reale sunt foarte rigide, presiunile în favoarea unei 
politici bugetare complementare sunt susţinute. Rigiditatea salariilor reale po-
tenţează creşterea nivelului ratei şomajului, ceea ce presupune o finanţare bu-
getară a alocaţiilor sociale. Iar o politică bugetară relaxată determină menţine-
rea unei rate scăzute a şomajului, cel puţin pe termen scurt. Dar aceasta poate 
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determina agravarea deficitului bugetar, iar atunci când şomajul este foarte ri-
dicat, la creşterea datoriei publice. Recurgerea la o politică bugetară comple-
mentară este limitată de „Pactul de creştere şi stabilitate”. Semnatarele acestui 
Pact, adoptat în iulie 1997, s-au angajat să asigure echilibrul bugetar pe ter-
men mediu, iar deficitul să fie menţinut sub 3% din PIB. Se apreciază că aces-
te restricţii sunt necesare pentru a diminua riscul ca datoria publică să 
ameninţe stabilitate monetară în cadrul UEM. 

Lipsa acestor constrângeri ar putea provoca o creştere a datoriei publice 
a unor ţări participante la „zona euro”, precum şi a deficitului bugetar, ceea ce 
ar determina BCE să adopte o politică monetară mai puţin riguroasă şi, implicit 
o creştere a inflaţiei. 

Instabilitate în tranziţie 

Riscul modificării cursului de schimb al monedelor ţărilor membre UEM a 
fost înlăturat, în principiu, la 1 ianuarie 1999. Potrivit Tratatului de la Maastricht, 
nici un stat membru al UEM nu se poate retrage din „zona euro”, iar aceasta se 
va extinde treptat la toţi membrii UE. Membrii UEM pot considera perioada de 
tranziţie ca o etapă de probă şi, în final, pot chiar decide să se retragă din „zo-
na euro” dacă participarea li se va părea prea costisitoare. 

Pentru membrii UEM, politica monetară nu mai poate constitui un 
instrument de adaptare la un anume gen de şocuri. În consecinţă, presiunea în 
favoarea adoptării unei politici bugetare relaxate este mai puternică decât în 
trecut, însă Pactul restrânge, teoretic, utilizarea sa la nivel naţional. 

Dacă Pactul reuşeşte să limiteze utilizarea politicii bugetare la nivel 
naţional, creşterea ratei şomajului în unele ţări membre ar putea diminua presi-
unile în favoarea punerii în practică a unui sistem de federalism bugetar în 
„zona euro”, în care un astfel de sistem face să apese ca o povară excesivă 
asupra membrilor ce adoptă politici bugetare prudente. 

Experienţa altor uniuni monetare arată că federalismul bugetar se va 
stabili sub o formă sau altă, pe termen mediu sau lung, dar este vorba de un 
sistem complex a cărui elaborare necesită timp care probabil nu va fi operabil 
în perioada de tranziţie. Indiferent de politica bugetară adoptată, ţările membre 
vor trebui să se hotărască dacă vor rămâne în UEM, acceptând costurile, 
inclusiv un şomaj ridicat sau dacă vor să se retragă. 

Desigur că riscul fluctuaţiei cursurilor de schimb în cadrul UEM a fost 
eliminat din punct de vedere tehnic, prin instituirea euro ca monedă unică. 
Rămâne însă riscul economic. În economie, nimic nu ţine o veşnicie şi istoria 
infirmă conceptul de curs fix irevocabil. Acest lucru este valabil nu numai 
pentru sistemele de cursuri fixe, ci şi pentru uniuni monetare. Decizia unei ţări 
de a rămâne sau a se retrage din Uniunea Monetară depinde de o analiză 
amănunţită a costurilor şi avantajelor. 
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Tratatul de la Maastricht nu conţine prevederi privind retragerea ţărilor 
membre, dar este dificil a obliga un stat suveran să rămână în Uniune. Nu este 
posibilă oprirea retragerii unei ţări dacă aceasta doreşte acest lucru. Retrage-
rea este posibil să se producă în perioada de tranziţie, deoarece este mai puţin 
costisitoare reintrarea în circulaţia internaţională a propriei monede decât după 
introducerea definitivă şi irevocabilă a unei singure monede, euro. 

În concluzie, se poate afirma că perioada de tranziţie de trei ani şi jumă-
tate între data la care cursul de schimb al monedelor ţărilor membre UEM a 
fost fixat irevocabil şi înlocuirea monedelor naţionale cu o singură monedă le-
gală, euro, este crucială pentru existenţa UEM. şocuri asimetrice de mare am-
ploare pot compromite în mod serios viabilitatea Uniunii. Fără salarii reale 
flexibile şi un mecanism de adaptare la şocuri asimetrice, la nivel naţional sau 
pe ansamblul Uniunii, atacurile speculative faţă de monedele ţărilor aflate în 
dificultate economică le pot determina să abandoneze Uniunea dacă rămâne-
rea în UEM ar fi prea costisitoare. 

Aşa cum se preciza încă din 1990 într-un raport al Comisiei UE, intitulat 
„O piaţă, o monedă”, realizarea Uniunii Monetare va conduce la amplificarea 
beneficiilor economice oferite de realizarea Pieţei Interne Unice (PIU). Două 
mari categorii de efecte permanente se vor face simţite ca urmare a creării 
UEM: 

 creşterea eficienţei la nivel microeconomic, ca urmare a eliminării nesi-
guranţei privind cursurile de schimb şi costurile tranzacţiilor în UE. Con-
secinţa va fi stimularea comerţului intra-UE, acest lucru conducând la 
creşterea producţiei; 

 efectele stabilităţii macroeconomice, decurgând din eliminarea cursurilor 
de schimb intra-UE şi din sporirea disciplinei fiscale şi monetare, vor 
conduce la creştea investiţiilor ca urmare a reducerii riscului legat de 
fluctuaţia ratelor dobânzilor. 
Aceste efecte ale stabilităţii vor reduce şi variabilitatea producţiei, preţuri-

lor şi a altor variabile macroeconomice. Această reducere a variabilităţii va fi în 
beneficiul creşterii economice. 

Specialiştii Comisiei UE estimau costurile tranzacţiilor legate de existenţa 
diferitelor monede în UE la 0,5% din PIB, la mijlocul anilor ‟80. Un studiu IFO 
(1996) citat de Comisia UE, estima aceste costuri în medie, la 1% din PIB, în 
perioada 1986-1995. 

Impactul asupra creşterii economice al celorlalte consecinţe ce vor rezul-
ta din crearea UEM este dificil de cuantificat. Totuşi, majoritatea specialiştilor 
sunt de acord asupra faptului că introducerea euro va impulsiona substanţial 
creşterea economică în ţările UE. 

O consecinţă a situaţiei expuse mai sus ar fi aceea că cererea comunita-
ră pentru importuri din ţările membre ale UE va fi puternic stimulată. Dimensiu-
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nile acestui efect depind desigur de partea din piaţa UE deţinută de exporturile 
ţărilor terţe. De asemenea, exportatorii din ţările membre ale UE vor profita şi 
ei de completările aduse de UEM la fel ca şi firmele comunitare. Aşa cum arată 
Comisia UE (1996), crearea PIU a condus la liberalizare faţă de ţările terţe 
pentru că accesul pe piaţă a devenit mai simplu datorită existenţei unui sistem 
unic, iar acest efect va fi întărit prin introducerea euro. 

Deşi efectele introducerii euro asupra creşterii economice în UE sunt di-
ficil de estimat, FMI a efectuat şi prezentat o serie de simulări în acest sens. În 
primele simulări efectuate în 1996, scenariile de convergenţă au fost elaborate 
pentru perioada 1996-2000. Aceste scenarii se concentrează pe impactul pro-
gramelor de convergenţă ale ţărilor membre (efectele stabilizării macroecono-
mice) şi, în particular, asupra impactului reducerii deficitelor bugetare. Aceste 
măsuri de ajustare vor produce reduceri ale producţie pe termen scurt compa-
rate cu perioada de bază, dar creşterea medie a PIB pentru perioada 1996-
2000 este mai mare decât în perioada de bază. 

În 1997, FMI a prezentat un scenariu în care crearea UEM va servi drept 
catalizator pentru o serie de reforme structurale. Din punct de vedere fiscal, se 
presupune pe termen mediu o reducere adiţională a cheltuielilor guvernamen-
tale cu 2% din PIB, iar din punct de vedere structural se presupune că liberal i-
zarea pieţelor de mărfuri, întărită de câştigurile în eficienţă datorate introducerii 
euro, va conduce la o creştere a productivităţii, în timp ce reforma pieţei muncii 
va conduce la o mai mare flexibilitate a salariilor şi la reducerea ratei şomajului. 
În acest scenariu nivelul producţiei în ţările membre ale „zonei euro” va fi pe 
termen mediu (2010) cu 3% mai mare decât în perioada de bază, în timp ce 
PIB va fi în 2002 cu 1% mai mare decât în perioada de bază. Simularea FMI 
prezintă şi impactul euro asupra evoluţiei PIB în ţările membre ale „zonei euro”. 

 

Impactul UEM asupra creşterii economice, abateri procentuale anuale  
faţă de scenariul de bază  

Ţări ANI 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Membre UEM 0,2 0,9 1,0 1,1 2,9 

G7 membre UEM -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Alte ţări industrializate -0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 

Ţări în dezvoltare 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 

 

Din aceste stimulări, rezultă faptul că deşi efectele introducerii euro asu-
pra ţărilor membre „zona euro” sunt considerabile, acestea vor fi mult mai re-
duse asupra ţărilor terţe. Totuşi, gradul mare de agregare utilizat în simulările 
FMI marchează evoluţiile unor ţări care vor fi afectate de evoluţiile din UE într-o 
măsură mai mare decât arată tabelul, datorită relaţiilor economice şi comercia-
le strânse cu ţările UE. Este cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est, a ţărilor 
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mediteraneene şi a anumitor ţări din Africa, care vor fi legate de euro prin me-
canismul de schimb (ţările dependente de francul francez). 

Efectele sincronizării ciclurilor economice din UE 

Ca rezultat al funcţionării PIU şi al influenţei integrării financiare, ciclurile 
economice au devenit sincronizate în interiorul UE, iar specialiştii se aşteaptă 
ca acest fenomen să continue odată cu realizarea Uniunii Monetare (UM). Ana-
lizând influenţa UM asupra ciclurilor economice, specialiştii au ajuns la conclu-
zia că în prezent ciclurile economice ale ţărilor UE sunt în mare măsură 
sincronizate. Ei atribuie acest fapt acţiunii a doi factori: gradul mare de interde-
pendenţă dintre economiile ţărilor UE datorat expansiunii comerţului internaţio-
nal şi circulaţiei fluxurilor de capital între ţările comunitare; convergenţa politică 
crescută între statele UE, mai ales în ultimul deceniu. Într-un raport al Comisiei 
UE, publicat în 1997, autorii erau de părere că introducerea euro va produce o 
mărire a gradului de sincronizare a ciclurilor economice din motivele următoa-
re: creşterea interdependenţei comerciale, creşterea integrării pieţelor financia-
re şi sporirea convergenţei politicilor economice. 

Dat fiind gradul înalt de sincronizare al ciclurilor economice din „zona eu-
ro”, fluctuaţiilor ciclice care vor avea loc în UE, vor afecta din ce în ce mai mult 
alte regiuni ale lumii, prin legăturile comerciale, prin pieţele financiare internaţi-
onale şi prin fluctuaţiile ratei de schimb a euro. Efectul unei mai mari sincroni-
zări a ciclurilor economice ale ţărilor UE asupra ţărilor terţe este greu de 
cuantificat, cu atât mai mult cu cât acest efect este variabil, în funcţie de gradul 
de interdependenţă existent între o ţară terţă şi UE. 



 

 

Capitolul 5 
LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR 

ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE 

 

5.1. Evoluţia conceptului de liberă circulaţie a persoanelor 

Încă din 1957, unul din cele două tratate fondatoare ale Comunităţii Eco-
nomice Europene (Tratatul de la Roma) cuprindea principii ce stabileau libera 
circulaţie a muncitorilor prin eliminarea obstacolelor în calea mobilităţii forţei de 
muncă între statele membre. Totuşi, în acest tratat nu se făceau referiri la mo-
dalităţile de traducere în practică a acestor principii, în acel stadiu progresul 
bazându-se pe deciziile politice ale fiecărui stat membru. În articolele 48-51 ale 
tratatului Comunităţii Economice Europene se făcea referire la eliminarea dis-
criminărilor datorate naţionalităţii, la creşterea mobilităţii forţei de muncă, la co-
laborarea instituţiilor europene cu autorităţile naţionale în vederea armonizării 
legislaţiilor şi eliminării restricţiilor şi a protejării muncitorilor emigranţi. În artico-
lele 52-58 se făcea trimitere la dreptul de stabilire, care presupunea eliminarea 
unor restricţii prin programe specifice şi prin activitatea complexă a Consiliului 
şi Comisiei.  

În 1985 Consiliul European relansează procesul de integrare europeană 
prin intermediul Actului Unic European. În acest document piaţa internă este 
prezentată ca un spaţiu fără graniţe interioare în care este asigurată libera cir-
culaţie a persoanelor. 

Din noiembrie 1993, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Maas-
tricht, cetăţenii Uniunii Europene au putut să circule liber pe baza articolului 14 
al tratatului cât şi a articolului 18, privind cetăţenia europeană. Tratatul de la 
Maastricht cuprinde o serie de aspecte privind politica de azil, traversarea gra-
niţelor externe ale Uniunii Europene, politica de imigrare, cunoscute generic 
sub denumirea de al III-lea pilon (Third Pillar) al Uniunii Europene. Cetăţenia 
europeană definită prin Tratatul de la Maastricht include o serie de drepturi şi 
obligaţii precum şi modalităţi de participare la viaţa politică a Uniunii. Acest an-
samblu vizează crearea unei identităţi europene şi implicarea activă a fiecărui 
cetăţean în procesul de integrare europeană.  

În octombrie 1997, se semnează Tratatul de la Amsterdam care inclu-
de aceste elemente în Tratatul CEE (Articolele 61-69) şi asigură o perioadă de 
tranziţie de cinci ani înainte ca prevederile comunitare să fie aplicate integral. 
În această perioadă de tranziţie se urmăreşte crearea „unei zone de libertate, 
securitate şi justiţie”, fără controale la graniţele interne a tuturor cetăţenilor UE 
indiferent de naţionalitate. În paralel, standardele comune impun controale la 
graniţele externe ale Uniunii Europene pentru vize, politici de azil şi imigrare.  
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Pe 8 decembrie 1998, Consiliul UE şi Comisia Europeană au adoptat un 
program de măsuri pentru atingerea acestor obiective până în 2004. 

Trebuie subliniat faptul că Marea Britanie şi Irlanda nu au optat pentru 
noile măsuri privind libera circulaţie a persoanelor din Tratatul de la Amster-
dam. De asemenea, Danemarca semnatară a Acordului Schengen are o serie 
de reţineri privind metodologia comunitară privind libera circulaţie a forţei de 
muncă. 

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam aceste re-
glementări sunt incluse în acquisul comunitar ce trebuie adoptat de ţările can-
didate la UE. În acest sens, aquisul acoperă puncte ca recunoaşterea 
reciprocă a calificării profesionale, drepturile cetăţenilor, libera circulaţie a lu-
crătorilor şi protecţia socială. 

În februarie 2001, s-a semnat Tratatul de la Nisa pe baza căruia Consi-
liul UE a adoptat o serie de măsuri legate de libera circulaţie a persoanelor, 
esenţială fiind impunerea unei perioade de tranziţie, în cursul căreia circulaţia 
cetăţenilor din viitoarele state membre se va face în mod limitat (numai pe ba-
za permiselor de muncă) timp de 7 ani. Legat de acest aspect trebuie subliniat 
faptul că poziţia comună a UE privind Capitolul 2 de negocieri - Libera circula-
ţie a persoanelor - în domeniul acquisului constituie o abordare de substanţă a 
acestei probleme în ultimul stadiu al procesului de preaderare, luându-se în 
considerare importanţa politică şi practică a problematicii sociale. 

În martie 2002, a avut loc Consiliul European de la Barcelona la care 

s-au stabilit acţiunile prioritare în vederea creării unui model european bazat pe 
performanţa economică, un nivel ridicat de protecţie, educaţie şi dialog social. 
În acest context este esenţial să se elimine toate barierele de intrare pe piaţa 
europeană a forţei de muncă şi să se promoveze politici active ale forţei de 
muncă. 

Consiliul European de la Barcelona a reluat Strategia Forţei de Muncă 
lansată de Consiliul European de la Luxembourg în decembrie 1997 şi a adop-
tat un plan de acţiune pentru flexibilizarea pieţei muncii în UE până în 2005 şi 
pentru stimularea liberei circulaţii a persoanelor. Priorităţile noului plan de acţi-
une sunt în concordanţă cu cel adoptat la Nisa şi urmăresc: 

 modernizarea pieţei muncii în vederea realizării unui echilibru între cere-
rea şi oferta de locuri de muncă prin stimularea ofertei de locuri de mun-
că; 

 eficientizarea pieţei muncii printr-un sistem de educaţie şi învăţământ ca-
re să reflecte „o societate bazată pe cunoaştere”; 

 creşterea gradului de participare a populaţiei feminine pe piaţa europea-
nă a forţei de muncă; 

 lupta împotriva excluderii sociale (şomajului pe termen lung) printr-un 
sistem de măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă;  
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 reducerea barierelor administrative în calea recunoaşterii reciproce a di-
plomelor şi altor forme de calificare; 

 transpunerea în practică a condiţiilor pentru a asigura o reală mobilitate a 
celor implicaţi în educaţie, cercetare şi inovaţie; 

 asigurarea unei cunoştinţe de bază în domeniul tehnologiei de calcul 
pentru toţi cetăţenii pentru a răspunde nevoilor mileniul III. 

5.2. Strategia Uniunii Europene privind libera circulaţie 
a persoanelor 

Cetăţenia Uniunii Europene oferă tuturor cetăţenilor statelor membre 
dreptul la libera circulaţie, dreptul de sejur, de stabilire, dreptul de muncă şi 
studiu în celelalte state membre. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poa-
te fi interzisă decât din motive de securitate şi sănătate publică, iar interzicerea 
intrării sau expulzarea trebuie să fie justificate. 

Libera circulaţie a persoanelor presupune mobilitatea forţei de muncă în 
spaţiul comunitar în vederea garantării dreptului de îmbunătăţire a condiţiilor de 
muncă şi de viaţă cât şi a promovării profesionale. Principiul de bază îl consti-
tuie un tratament egal (salariu, asigurări sociale, protecţie socială) cu cel al ce-
tăţenilor fiecărui stat membru.  

Pentru a încuraja mobilitatea forţei de muncă a fost creată o reţea euro-
peană pentru asigurarea unor servicii de angajare (European Employment 
Services- EURES), în anul 1994. Această reţea cuprinde peste 500 de consul-
tanţi în probleme de ocupare a forţei de muncă (ţările membre ale UE, Norve-
gia şi Islanda) şi asigură informaţii în două mari domenii: 

 oferte de locuri de muncă şi oportunităţi de recrutare prin colaborarea cu 
autorităţile naţionale de ocupare a forţei de muncă din fiecare stat mem-
bru; 

 asigurarea unor condiţii de trai şi muncă stimulative în statele membre şi 
candidate pentru a facilita mobilitatea şi integrarea. 
Pe 18 martie 1997, a fost prezentat un raport privind libera circulaţie a 

persoanelor în Uniunea Europeană de către Grupul la Nivel înalt pentru Liberă 
Circulaţie. 

Pe baza acestui document s-a conturat politica UE în direcţia stimulă-
rii liberei circulaţii a persoanelor care presupune un ansamblu de măsuri: 

1. mai buna informare a cetăţenilor UE despre drepturile lor; 
2. crearea unui tip de card de rezidenţă pentru persoanele care trăiesc tem-

porar pe teritoriul altui stat membru;  
3. flexibilizarea regulilor privind dreptul de rezidenţă pe teritoriul altui stat 

membru; 
4. facilitarea accesului la ocupare în statele membre; 
5. definirea cu precizie a serviciilor publice destinate numai cetăţenilor; 
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6. modernizarea sistemului de securitate socială; 
7. reguli mult mai flexibile de reuniune a familiilor; 
8. centre de limbă şi de schimburi culturale; 
9. corelarea sistemului de impozitare; 

10. îmbunătăţirea situaţiei rezidenţilor care provin din afara spaţiului UE; 
11. noi modalităţi de ajutorare a persoanelor cu probleme în exercitarea drep-

turilor lor şi îmbunătăţirea căilor de acces la sistemul de protecţie; 
12. asigurarea unui singur comisar al UE responsabil de libera circulaţie a 

persoanelor. 
 

1. Un sistem mai bun de informare privind libera circulaţie a persoane-
lor în spaţiul comunitar 
Numărul persoanelor rezidente pe teritoriul altui stat membru al UE este de 

5,5 milioane, comparativ cu 12,5 milioane din afara UE. Totuşi, statisticile în acest 
domeniu sunt incomplete datorită dimensiunii şi complexităţii (imigraţia ilegală) 
acestui fenomen şi nu permit o analiză pertinentă a tendinţelor în migraţia euro-
peană pentru a formula o politică mult mai activă în domeniu. Cauzele care deter-
mină migraţia forţei de muncă includ un şomaj ridicat, schimbarea rolului tradiţional 
al familiei (creşterea procentului populaţiei feminine în populaţia ocupată), dezvol-
tarea sectorului serviciilor, îmbătrânirea populaţiei. 

 

2. Introducerea unui card european de rezidenţă 
Se intenţionează introducerea unui card de rezidenţă pentru persoanele 

care stau mai mult de 3 luni pe teritoriul altui stat membru. Acest card euro-
pean trebuie emis de statul de origine. Pe baza acestuia proprietarul trebuie să 
demonstreze că poate să-şi acopere asigurarea medicală şi are suficiente re-
surse să-şi acopere nevoile de trai. În această categorie nu intră studenţii, cei 
de la cursurile de perfecţionare, schimburile de experienţă, voluntari, artişti. 
Acest card nu dă decât dreptul la asistenţă medicală de urgenţă pe perioada 
şederii în alt stat membru. 

 

3. Dreptul de liberă circulaţie trebuie corelat cu conceptul  
de cetăţenie europeană 

Se intenţionează flexibilizarea sistemului de eliberare a dreptului de rezi-
denţă europeană precum şi eliminarea costurilor şi întârzierilor datorate unui 
proces mult prea birocratic. Regula de bază este că în cazul drepturilor de re-
zidenţă toţi cetăţenii europeni trebuie trataţi în mod egal. 

 

4. Facilitarea accesului la angajare pe teritoriul altui stat 

Se acordă o atenţie deosebită dezvoltării EURES pentru a oferi locuri de 
muncă în alte state membre decât ţara de origine. Astfel, UE a adoptat o serie 
de directive de recunoaştere reciprocă a calificărilor pentru şapte profesii de 
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bază (cu excepţia calificărilor obţinute în afara graniţelor UE care nu pot fi re-
cunoscute decât pe baza tratatelor bilaterale). Pe lângă acesta există un sis-
tem de recunoaştere reciprocă a diplomelor. De asemenea, europenii trebuie 
să fie informaţi prin publicaţii (ghiduri) ale cetăţenilor despre drepturile lor; în 
timp ce încrederea reciprocă poate fi întărită prin colaborarea între corpurile 
profesionale şi autorităţile din statele membre responsabile de acest domeniu. 

 

5. Deschiderea ocupării în sistemul public naţional către cetăţenii altor 
state membre 
Potrivit articolului 48 din Tratatul CE, statele membre au dreptul să-şi re-

zerve o serie de posturi din sectoarele publice şi strategice numai propriilor ce-
tăţeni. Sectorul public va rămâne relativ închis atâta timp cât nu există alte 
delimitări clare între posturile rezervate naţionalilor şi cele accesibile cetăţenilor 
altor state membre. 

 

6. Modernizarea sistemului de securitate socială 
Coordonarea schemelor de asigurări sociale în statele membre pentru a 

asigura libera circulaţie a persoanelor se bazează pe Regulamentul CM 
1408/71. În condiţiile actuale se propun soluţii pentru a permite persoanelor să-
şi prezerve dreptul la pensia suplimentară privată în condiţiile în care lucrează 
în diferite state membre. Un alt aspect legat de modernizarea sistemului de 
asigurări sociale se referă la posibilitatea de „a exporta” ajutorul de şomaj în 
condiţiile în care se caută un loc de muncă în alt stat membru. Noua strategie 
în domeniul liberei circulaţii trebuie să ia în calcul nu numai asigurarea secur i-
tăţii sociale a persoanelor care trăiesc permanent pe teritoriul altui stat membru 
cât şi a turiştilor, studenţilor şi a pensionarilor, care locuiesc pentru o scurtă 
perioadă pe teritoriul altui stat membru. În ceea ce priveşte asigurarea medica-
lă există în prezent o multitudine de formulare E 111, E 112, etc., care urmea-
ză a fi simplificate, realizându-se astfel un sistem operaţional de carduri de 
securitate socială. 

 

7. Drepturile familiei trebuie să fie îmbunătăţite pentru a reflecta 
schimbările sociale 
Dreptul la libera circulaţie presupune ca familia rezidenţilor străini să aibă 

posibilitatea de a se reuni cu aceştia. Regulamentul CM 1612/68 asigură că 
indiferent de naţionalitate angajatul are dreptul la reîntregirea familiei. În aceas-
tă categorie intră numai soţia şi copiii sub 21 de ani. 

 

8. Creşterea rolului centrelor de limbă şi promovarea de schimburi in-
terculturale 

În Tratatul de la Maastricht în articolele legate de cultură, tineret, perfec-
ţionare, coeziune economică şi socială se reglementează libera circulaţie a 



 

 

795 

persoanelor accentuându-se drepturile sociale în defavoarea celor economice. 
O contribuţie esenţială la libera circulaţie a persoanelor o au programele edu-
caţionale şi ştiinţifice de schimburi profesionale: LEONARDO (perfecţionare), 
SOCRATES (învăţământ), KALEIDOSCOPE (cultură).  

Pentru a facilita integrarea imigranţilor şi a familiilor acestora în ţara de 
adopţie se derulează atât programe de schimburi culturale cât şi pentru învăţa-
rea limbii ţării de adopţie. 

 

9. Corelarea sistemului de impozitare 
Sistemul de securitate socială este guvernat de reglementările europene 

în timp ce cel de impozitare de către acordurile bilaterale între statele membre. 
O serie de diferenţe existente în acordurile bilaterale legate de dubla taxare 
trebuie să fie reglementate, existând posibilitatea ca aceste bariere de impozi-
tare să fie eliminate treptat. În cazul lucrătorilor transfrontalieri trebuie aplicat 
un tratament egal, iar în unele cazuri acordate chiar şi o serie de facilităţi. 

 

10. Îmbunătăţirea situaţiei rezidenţilor din afara spaţiului UE 

Cele mai importante direcţii de acţiune se referă la extinderea Regula-
mentului CM 1408/71 privind coordonarea securităţii sociale şi în cazul rezi-
denţilor din afara UE. Aceste măsuri vor facilita activitatea administraţiilor din 
statele membre care în prezent trebuie să aplice regimul UE pentru cetăţenii 
UE şi acorduri bilaterale pentru restul.  

 

11. Asigurarea unei mai bune protecţii a drepturilor fiecărui cetăţean 
Asigurarea unui sistem de informare periodică a drepturilor cetăţenilor 

(spre exemplu -Campania „Citizens First”) precum şi a sistemului de protecţie 
socială (instituţii, legislaţie) în spaţiul comunitar ajută la o mai bună protejare a 
tuturor cetăţenilor indiferent de naţionalitate.  

 
12. Asigurarea unui singur comisar al UE responsabil cu problematica 

liberei circulaţii a persoanelor 
 Strategia UE în domeniul pieţei interne, cu componenta ei în domeniul 

liberei circulaţii a persoanelor, va urmări remedierea diviziunii responsabilităţi-
lor în domeniul liberei circulaţii a persoanelor prin coordonarea acestor activităţi 
de către un singur comisar al UE. 

5.3. Impactul liberei circulaţii a persoanelor din ţările central şi 
est- europene asupra UE 

Multe ţări din spaţiul UE trebuie să facă faţă unui proces de îmbătrânire a 
populaţiei cât şi nevoii asigurării de forţă de muncă stabilă în vederea stimulării 
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creşterii economice precum şi unei bune funcţionări a sistemului de asigurări 
sociale . 

Pentru a contracara aceste tendinţe demografice se urmăreşte: 

 reducerea ratei şomajului în UE; 

 creşterea ratei de participare pe piaţa europeană a muncii; 

 importul de forţă de muncă prin creşterea imigraţiei. 
Un studiu recent al Naţiunilor Unite (UN 2000) estimează că o migraţie 

de aproximativ 1,4 milioane persoane anual este necesară în perioada 1995-
2050 pentru a menţine o forţă de muncă stabilă în UE (în perioada 2005-2010 
este necesară o migraţie de 550.000 persoane anual, iar în perioada 2010-
2015 de 1,6 milioane persoane anual). 

Potrivit Institutului Federal pentru Muncă (German Bundesanstalt fur 
Arbeit, 1999- Fuchs şi Thon), se arată că numai în Germania este necesar un 
flux de 300.000 persoane anual până în 2020, iar după aceea de 500.000 per-
soane anual. 

Cercetările de specialitate în domeniul liberei circulaţii a persoanelor ara-
tă în condiţiile absenţei limitelor administrative acest proces este influenţat de 
un complex de factori. Principalii factori sunt: 

 diferenţele de venit între ţări; 

 situaţia pieţei forţei de muncă în ţara de destinaţie; 

 situaţia pieţei forţei de muncă în ţara de origine; 

 apropierea geografică de spaţiul UE; 

 tradiţia emigrării în ţara de origine; 

 probleme etnice şi politice; 

 diferenţe culturale şi lingvistice; 

 existenţa unor reţele etnice şi familiale; 

 speranţele de progres în ţara de origine. 
Previziunile privind migraţia forţei de muncă variază considerabil în func-

ţie de metodologie (modele cantitative) şi estimări.  

Pe termen scurt, din primele ţări candidate central şi est-europene se 
evaluează o migraţie de forţă de muncă de 70.000-150.000 persoane anual. 
Alte cifre arată valori mai ridicate( 200.000 persoane) incluzând şi membrii de 
familie, studenţii şi beneficiarii de cursuri de perfecţionare. Aderarea României 
şi Bulgariei va aduce un flux adiţional de 50.000 persoane anual. 

În ceea ce priveşte distribuţia geografică vor fi afectate în principal pieţe-
le muncii din regiunile de frontieră (Germania, Austria, Grecia). Astfel, aproxi-
mativ, două treimi din imigraţie va fi absorbită de Germania (aproximativ 
45.000 persoane anual). Pe locul doi se află Austria cu o imigraţie estimată la 
8000 de lucrători anual. 
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Pe termen lung, la aproximativ 30 de ani de la aderare vârful de popula-
ţie imigrată din viitoarele ţări candidate va ajunge la un total de 3,9 milioane 
persoane (aproximativ 4% din populaţia acestora). Acesta implică o creştere a 
ponderii imigranţilor din ţările central şi est-europene de la 0,2% în 1998 la 
1,1% în 2003. 

În Germania, numărul rezidenţilor se estimează să crească de la 
535.000 persoane în 1998 la 2,5 milioane persoane în 2030, reprezentând 
3,5% din populaţia Germaniei, faţă de 0,6% în 1998. 

în Austria, numărul rezidenţilor se prevede că va ajunge la 470.000 în 
2030 faţă de 100.000 în 1998, ponderea acestora urmând să crească de la 
1,3% în 1998 la 5,5% în 2030. 

Pentru a avea o imagine mai clară asupra fenomenului de migraţie trebu-
ie analizate efectele economice asupra statelor membre. 

Studii recente asupra integrării europene şi liberei circulaţii a forţei de 
muncă arată că statele membre vor beneficia de pe urma extinderii UE prin 
dezvoltarea oportunităţilor de afaceri şi a comerţului.  

Pe de altă parte, în studiu se arată că veniturile câştigate de imigranţi nu 
împovărează populaţia internă, deoarece venitul obţinut de aceştia este mai 
mic decât profitul creat de aceştia. De asemenea, migraţia forţei de muncă are 
un efect stimulativ asupra investiţiilor şi a consumului intern. În concluzie, ea 
oferă ţărilor gazdă mai multe beneficii nete decât costuri sociale. 

Unii cercetători în domeniu arată că procesul de emigrare poate avea 
doar un efect minim asupra şomajului din statele membre. În acest sens, trebu-
ie făcută o distincţie între distribuţia de locuri de muncă existente în UE şi crea-
rea de noi locuri de muncă (îndeosebi în servicii domestice, construcţii pe 
scară redusă, munci slab calificate) care nu se adresează populaţiei autohtone. 

În ceea ce priveşte impactul negativ asupra salariilor el va fi limitat prin 
împiedicarea reducerii salariilor sub nivelul legal admis, evitându-se aşa zisul 
fenomen de „dumping social”. 

Potrivit aceleaşi surse, impactul negativ asupra finanţelor publice este 
neglijabil, influenţând chiar pozitiv reducerea poverii asupra bugetelor asigură-
rilor sociale (ca urmare a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei) prin creşte-
rea numărului de contribuabili. 

Totuşi, există şi opinii diferite privind impactul liberei circulaţii a forţei de 
muncă din viitoarele state candidate. Astfel, o serie de cercetări arată că im-
pactul migraţiei va fi mult mai puternic în cazul în care nivelul de pregătire a 
imigranţilor proveniţi din ţările central şi est-europene este ridicat, intrând în 
concurenţă cu populaţia autohtonă. Structura populaţiei pe domenii de activita-
te arată că multe persoane din ţările central şi est-europene pot fi competitive 
cu populaţia autohtonă. 
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În vederea evitării eventualelor efecte negative (scăderea salariului me-
diu, creşterea riscului de concediere) ale extinderii către est asupra pieţei eu-
ropene a forţei de muncă ar trebui ca: 

 politicile economice din UE şi ţările candidate să fie cuplate cu un an-
samblu de schimbări structurale; 

 să se flexibilizeze activitatea instituţiilor care se ocupă de piaţa forţei de 
muncă; 

 să fie consolidate sistemele de protecţie socială. 
Trebuie subliniat că în condiţiile integrării în UE a ţărilor candidate se va 

asigura un flux mult mai liber de capital şi forţă de muncă, ceea ce va determ i-
na o alocare mai eficientă a resurselor în UE, va stimula eficientizarea produc-
ţiei comunitare şi va creşte competitivitatea produselor europene. De 
asemenea, printr-o liberă circulaţie a persoanelor se va amplifica creşterea bu-
năstării generale în spaţiul UE şi în viitoarele state membre. 
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Introducere 

 

La începutul secolului XXI, extinderea Uniunii Europene este considerată 
una dintre cele mai mari şanse de unificare paşnică a continentului european, 
de realizare a unei zone de stabilitate şi prosperitate, o şansă unică şi istorică. 
În conturarea viitorului previzibil al Uniunii Europene nu se poate face, aşadar, 
abstracţie de procesul de extindere a acesteia în spaţiu şi timp, de amplificarea 
procesului de integrare europeană şi de impactul integrării asupra tuturor părţ i-
lor implicate în proces. 

Extinderea spre est a UE va avea loc nu pe un teren viran, ci pe unul 
pregătit de: experienţa acumulată în procesul de formare şi dezvoltare a comu-
nităţilor europene, extinderea succesivă de la 6 la 15 membri, mutaţiile interve-
nite după anul 1990 în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi fostele ţări 
comuniste din Europa Centrală şi de Est şi impactul acestora asupra perfor-
manţelor politice, economice şi sociale ale ţărilor care au devenit candidate la 
integrare în Europa. Toate acestea se constituie în premise ale procesului de 
extindere a Uniunii Europene în cursul primului deceniu al noului secol. Fiecare 
dintre aceste premise are importanţa sa în construcţia viitorului Uniunii Euro-
pene, dar în prezent, pentru România, progresul în realizarea criteriului eco-
nomic şi progresele în negocierile de aderare sunt premise de care depinde 
momentul aderării la UE.  

Obiectivul studiului îl constituie elaborarea unor perspective specifice 
asupra viitorului Uniunii Europene, acesta fiind adresat în special autorităţilor 
române care ar putea să preia unele elemente pe care să le utilizeze la proiec-
tarea direcţiilor de dezvoltare a României în perioada de preaderare la Uniunea 
Europeană, dar şi tinerilor care se specializează pe problemele integrării euro-
pene. 

Extinderea Uniunii Europene la 27 de ţări, prefigurată încă din anii ‟90, 
nu are precedent în privinţa numărului de ţări şi nici a schimbărilor pe care le 
implică. Extinderea Uniunii Europene reprezintă deci o provocare atât pentru 
ţările membre UE, cât şi pentru ţările candidate. 

La summit-ul de la Helsinki din decembrie 1999 s-a hotărât invitarea la 
negocierile de aderare a încă şase state, inclusiv România, pe lângă cele care 
începuseră negocierile din 1998. Procesul de aderare a devenit apoi tot mai 
flexibil şi cu viteze diferite, ceea ce a condus la o mare concurenţă între ţările 
grupului Helsinki, pentru a ajunge din urmă ţările din grupul Luxemburg şi a 
prinde momentul aderării până în 2006 sau chiar 2004. După Consiliul de la 
Goteborg (2001) 10 din cele 12 ţări candidate, socotite a adera într-un prim val 
de tip „big-bang” au deschis şi închis majoritatea dosarelor (capitolelor de ne-
gocieri), sperând fiecare să încheie această etapă până în anul 2003. 
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În pofida angajamentelor şi declaraţiilor oficiale de extindere spre est a 
UE luate de Comisia Europeană, ca şi de statele membre, sporeşte euroscep-
ticismul, care ar mai putea influenţa încă dinamica procesului de extindere şi ar 
putea determina întârzierea acestuia , chiar şi pentru ţările din primul val. 

Analiza comparativă a performanţelor economice a ţărilor candidate re-
levă diferenţe sensibile între stadiul de dezvoltare şi cel de pregătire a procesu-
lui de integrare, care se constituie în elemente de prefigurare a viitorului UE pe 
termen previzibil, până în anul 2010. 

Scenariul privind viitorul Uniunii Europene la orizontul anului 2010, ca şi 
prognoza pentru România s-au realizat pe baza factorilor de influenţă a extin-
derii spre est a UE, la nivelul ţărilor candidate şi la nivelul UE. Stilul de redacta-
re a scenariului privind viitorul UE, văzut ca retrospectivă a anilor 2000-2010 a 
fost ales de autor în speranţa atenuării rigidităţii de stil, specifică unui aseme-
nea demers. 

Analiza de impact a procesului de integrare europeană îşi propune rele-
varea câştigătorilor şi perdanţilor procesului de integrare, atât între ţări, cât şi 
intersectorial şi în plan social. 



 

 

Capitolul 1 
PERFORMANŢELE ŢĂRILOR CENTRAL 

ŞI EST-EUROPENE CANDIDATE LA ADERARE -
PREMISĂ A PROCESULUI DE EXTINDERE A UNIUNII 

EUROPENE 

 

1.1 Progresele ţărilor central şi est-europene candidate 
la UE în realizarea criteriilor economice de aderare 

Progresele ţărilor central şi est-europene candidate la UE în realizarea 
criteriilor economice de aderare se măsoară prin evolutia următorilor indicatori 
economici: Produsul Intern Brut (PIB), inflaţia şi deficitul bugetar raportat la 
PIB. Aceşti indicatori reflectă stabilitatea economică a unei ţări. 

 

Produsul Intern Brut  

Acest indicator reflectă creşterea economică pozitivă, negativă sau stag-
narea (creşterea zero) a unei ţări. 

Începutul anilor ‟90 a fost caracterizat printr-un climat economic nefavo-
rabil la scară internaţională, determinat de criza economiei mondiale, manifes-
tată îndeosebi în Europa (1991-1993). Pentru prima oară după 1945, Produsul 
Intern Brut agregat la scară mondială a marcat o scădere cu 0,4%. Redresarea 
a început în 1994 în Europa de Vest, dar ritmul creşterii economice s-a stabili-
zat la circa 2,5-3%, adică la jumătatea celui înregistrat înainte de 1973. 

În Europa Centrală şi de Est schimbările revoluţionare din anii 1989 şi 
1990 au fost urmate de crize economice fără precedent în această zonă a Eu-
ropei, comparate de unii analişti occidentali cu „marea depresiune” a anilor 
1929-1933 sau cu pagubele provocate de-al doilea război mondial. În Româ-
nia, potrivit profesorului şi analistului Nicolae Belli

1
, perioada 1990-2000 „jude-

cată prin amploarea pagubelor create economiei şi populaţiei, ca şi prin durata 
prelungită de recuperare a nivelului economic din 1989, va rămâne în istorie ca 
o perioadă mai rea şi mai păguboasă decât au fost pentru România nu unul, ci 
ambele războaie mondiale, luate împreună”. Explicaţia unor crize de o aseme-
nea amplitudine este dată de faptul că „turbulenţele economice de la începutul 
anilor ‟90 s-au transformat în crize structurale profunde”, începute încă din anii 
‟70.  

                                                        
1
 Belli Nicolae, “Tranziţia mai grea decât un război”, România 1990-2000, Editura Expert, 
Bucureşti 2001. 
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Durata şi intensitatea recesiunii au fost variabile de la o ţară la alta şi, 
putem spune, chiar între ţările din Europa Centrală şi de Est, fiind mai accen-
tuate în ţările din Est (creştere economică negativă de două cifre). 

Pentru majoritatea ţărilor, criza a durat până în anul 1994. Amploarea ei 
în fiecare ţară reiese din tabelul de mai jos, care prezintă modificările anuale 
ale PIB din fiecare stat din centrul şi estul Europei în perioada 1990-2001.  

 

Tabelul nr. 1 
Evolutia PIB în ţările din centrul şi estul Europei 

PIB modificări %  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 *  2001 * 

Bulgaria -9.1 -11.7 -7.3 -1.5 1.8 2.9 -10.1 -7 3.5 2.4 5.8 4 

Cehia -1.2 -11.5 -3.3 0.1 2.2 5.9 4.8 -1 -2.2 -0.2 2.9 3.6 

Estonia -8.1 -13.6 -14.2 -8.5 -2 4.3 3.9 10.6 4.7 -1.1 6.9 5.3 

Ungaria -3.5 -11.9 -3.1 -0.6 2.9 1.5 1.3 4.6 4.9 4.5 5.2 3.8 

Letonia -3.5 -10.4 -34.9 -15 0.8 -1 3.3 8.6 3.9 0.1 6.6 7.6 

Lituania -6.9 -5.7 -21.3 -16.2 -9.8 3.3 4.7 7.3 5.1 -4.1 3.9 5.5 

Polonia -11.6 -7 2.6 3.8 5.2 7 6 6.8 4.8 4.1 4 1.1 

Romania -5.6 -12.9 -8.8 1.5 3.9 7.1 3.9 -6.9 -5.4 -3.2 1.6 5.3 

Slovacia -2.5 -14.6 -6.5 -3.7 4.9 6.9 6.6 6.5 4.4 1.9 2.2 3.3 

Slovenia -4.7 -8.9 -5.5 2.8 5.3 4.1 3.5 4.6 3.8 4.9 4.6 3 

* estimări FMI. 

 

În România, după creşteri economice succesive în perioada 1993-1996, 
s-au înregistrat creşteri negative succesive timp de trei ani, cu cel mai ridicat 
ritm de scădere în 1997 (-6,9%), pe fondul schimbării politicii economice şi 
monetare şi al influenţei exercitate de criza economică din Asia şi Rusia. Dintre 
celelalte ţări central şi est-europene candidate la aderarea la UE, doar Cehia a 
înregistrat o evoluţie similară, urmată în 1999 de Estonia şi Lituania. Ungaria şi 
Slovenia au marcat cele mai semnificative creşteri economice, cu ritmuri de 
peste 4%.  
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Evoluţia comparativă a PIB în România, Polonia şi Ungaria, 1990-2001 

 
 

Performanţe reale mai bune în România decât cele anticipate, înce-
pând din anul 2000  

Prognoze ale Comisiei Europene (martie 2000) privind perspectivele 
economice ale ţărilor central şi est-europene pe termen scurt, 2000-2001 con-
stituie un punct de reper. Trebuie precizat că acestea nu au fost influenţate de 
„Strategiile pe termen mediu” ale ţărilor candidate (pentru perioada 2001-
2004), care au fost definitivate după elaborarea acestei prognoze şi care, în 
general, prevăd creşteri economice anuale superioare nivelurilor indicate în 
prognoza Comisiei Europene.  

 

Prognoza Produsului Intern Brut în ţările central şi est-europene candida-
te 

Ţara 1999 e 2000 p 2001 p 

Bulgaria 2,4 4,5 4,9 

Cehia -0,5 1,8 3,1 

Estonia -1,4 4 5,5 

Ungaria 4,3 4,7 5,1 

Letonia 0,5 2,5 3,9 

Lituania -4 2,2 3,4 

Polonia  4,1 5,1 5,5 

România -3,2 -0,6 2,8 

Slovacia 1,9 2,2 3,3 

Slovenia 3,7 4,1 4,1 

TCEE-10 2,1 3,7 4,6 

e- estimări; p- previziuni. 
Sursa: Comisia Europeană, martie 2000. 
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În toate cele zece ţări candidate Comisia prelimina o accelerare a 
creşterii PIB, bazată pe o creştere mai rapidă în UE, Rusia şi Asia, pe canalele 
comerciale refăcute în Balcani şi pe refacerea internă a ţărilor care aplică 
programe sistemice de redresare - Bulgaria, Cehia, Lituania, România şi 
Slovacia. Cu toate acestea se pot observa diferenţe între ţări sau grupuri de 
ţări: pentru cele din grupul Luxemburg (Cehia, Estonia, Polonia, Ungaria, 
Slovenia) sunt estimate ritmuri anuale de creştere economică superioare ţărilor 
din grupul Helsinki (cu excepţia Cehiei). Bulgaria este excepţia grupului 
Helsinki, având unul dintre cele mai ridicate ritmuri de creştere prognozate 
pentru TCEE-10 în 2001. Cu o astfel de evoluţie, este puţin probabil ca 
decalajele între ţările candidate (acumulate nu numai în anii ‟90) să se 
diminueze. România ar trebui să înregistreze creşteri economice anuale 
superioare celorlalte ţări (peste 5%), având în vedere că România se clasa în 
anii 1990-1999 pe ultimele locuri între cele 10 ţări candidate (în multe 
cazuri chiar pe ultimul) în privinţa performanţelor economice. Un ritm de 
creştere economică negativă pentru anul 2000 şi de creştere pozitivă de numai 
2,8 % în 2001 (conform prognozei) nu ar fi dat nici o şansă României de a 
surclasa alte ţări candidate şi de a ieşi din „plutonul codaşilor”. 

Evoluţiile recente au dovedit însă că această prognoză, cel puţin în cazul 
României, este pesimistă întrucât în anul 2000 au apărut primele semne de 
revigorare ale economiei, cu o creştere economică pozitivă, de 1,6%. Spre 
sfârşitul anului 2000 existau unele elemente pozitive, remarcate în Raportul 
Parlamentului European despre România, elaborat de baroana Emma 
Nicholson de Winterbourne: relansarea creşterii economice, progresele 
realizate în adoptarea legislaţiei comunitare (acquis-ul comunitar), precum şi 
rolul stabilizator al României în regiunea Europei Centrale şi de Est 

Toate celelalte ţări ex-socialiste candidate au înregistrat ritmuri pozitive 
de dezvoltare economică în anul 2000, cu maxime în Estonia, 6,9%, Lituania, 
6,6%, Bulgaria 5,8%, Ungaria, 5,2%. 

În anul 2001, ca o consecinţă a înrăutăţirii climatului economic 
internaţional, s-a înregistrat o încetinire a ritmului de creştere economică a 
statelor candidate; concomitent, creşterea economică globală s-a înjumătăţit 
datorită creşterii preţurilor ţiţeiului şi scăderii investiţiilor, factori care au fost 
amplificaţi de incertitudinea ce a urmat atacurilor teroriste din 11 septembrie 
2001 în SUA. Sfârşitul anului 2001 a fost însă mai bun decât se anticipase, 
datorită redresării economice rapide a SUA în ultimul trimestru din 2001. În 
pofida tendinţei generale, cele mai multe dintre statele candidate au reuşit să 
limiteze influenţa încetinirii creşterii economice globale asupra economiilor lor, 
prin creşterea cererii interne. Ritmul creşterii economice în ţările central şi est-
europene a fost de 3,1% în 2001.Cu excepţia Poloniei, cererea internă a 
sprijinit creşterea economică din toate celelalte ţări candidate. Polonia a 
înregistrat cel mai scăzut ritm al creşterii economice, de 1,1%, în condiţiile în 
care economia nu a fost sprijinită de cererea internă. 



 

 

815 

În anul 2001, România şi statele baltice au înregistrat cele mai ridicate 
ritmuri de creştere economică între ţările candidate la UE. PIB-ul României a 
crescut cu 5,3% în termeni reali, pe baza consumului privat şi a investiţiilor. 
Creşterea economică semnificativă din anul 2001 a depăşit nivelul”dezirabil” de 
4% prevăzut în Strategia pe termen mediu a României, în condiţiile unor schimbări 
majore în politica economică a României, menite să implementeze integral Planul 
de Acţiune, parte a Strategiei economice pe termen mediu. Menţionăm că 
Guvernul României a aprobat la 16 martie 2000 Strategia de dezvoltare pe termen 
mediu, care prevede creştere economică neinflaţionistă şi durabilă. Acest 
document este considerat esenţial pentru negocierile ţării noastre cu UE. 

În pofida redresării economice din 2001, evoluţia economică mai puţin 
favorabilă în a doua parte a anului 2001 a avut un impact considerabil asupra 
ritmului mediu de creştere economică din anul 2002, estimat la 2,9% pentru 
cele 10 ţări central şi est-europene. O dată cu revenirea la condiţii interne şi 
externe normale, creşterea economică a statelor candidate s-ar putea accelera 
şi ar putea atinge peste 4% în 2003. Cel mai important factor va continua să 
fie creşterea cererii interne, sprijinită pe de o parte, prin majorarea reală a 
salariilor ce va determina sporirea cererii private, iar pe de altă parte, de 
reluarea investiţiilor, ca urmare a îmbunătăţirii perspectivelor economice 
şi a majorării cererii externe. 

Creşterea cererii externe pentru exporturi în 2002-2003 ar putea preveni 
deteriorarea semnificativă a balanţelor externe, chiar şi în condiţiile unei cereri 
interne dinamice. Dat fiind faptul că finanţele publice trebuie ţinute sub control, 
experţii de la Comisia Europeană nu se aşteaptă la o contribuţie importantă a 
consumului public la creşterea economică.  

Continuarea creşterii economice stabilite în Strategia pe termen mediu a 
României este o necesitate, în caz contrar existând riscul ca România să nu 
ajungă în rândul ţărilor dezvoltate ale Europei şi să rămână o ţară în curs de 
dezvoltare pentru o perioadă îndelungată. 

Potrivit noilor estimări ale Comisiei Europene realizate pentru perioada 
2001-2003, România, Bulgaria şi statele baltice vor înregistra în 2002 şi în 2003 
cele mai importante creşteri economice între statele candidate la integrarea 
europeană. O asemenea evoluţie ar conduce la reducerea decalajelor economice 
dintre România şi alte state candidate din Europa Centrală. 

 

PIB/locuitor 

Nivelul de dezvoltare al unei ţări este exprimat în mod sintetic prin 
indicatorul PIB/locuitor, la nivelul parităţii puterii de cumpărare (PPP)

1
. Analiza 

acestui indicator în ţările central şi est-europene relevă, pe de o parte, decalaje 

                                                        
1
 A Community of Fifteen, Bruxelles, 2000, p.11: PPP indică un volum identic de produse şi 
servicii care pot fi achiziţionate oriunde, indiferent de nivelurile preţurilor.  
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profunde între statele membre ale Uniunii Europene şi statele candidate şi, pe 
de altă parte, decalaje accentuate între ţările candidate la aderare. 

Nivelul mediu al PIB/locuitor în UE-15 s-a situat în 1999 (conform datelor 
disponibile cele mai recente) la 20 613 dolari, marcând o creştere de peste 1 
500 dolari comparativ cu anul 1997. În toate ţările central şi est-europene 
PIB/locuitor se situează sub nivelul zonei euro, EUR-11. Slovenia este singura 
ţară în care nivelul PIB/locuitor (PPP) depăşeşte nivelul Greciei şi al 
Portugaliei, considerate „cele mai sărace” din UE. 

În intervalul 1994-1999, în ţările candidate central si est-europene s-a 
înregistrat o tendinţă generală de creştere a PIB/locuitor, cu unele mici fluctuaţii. 
Singura ţară în care Produsul Intern Brut raportat pe locuitor (PPP) a scăzut în 
anul 1999 este România, cu o redresare uşoară începând cu anul 2000. În acest 
fel, în România se realiza numai 28,5% din nivelul mediu al PIB/locuitor din UE. 

În ceea ce priveşte decalajele absolute ale României la acest indicator, 
analiza pe anii 1997-1999 relevă amplificarea acestora în ultimul an al 
intervalului faţă de toate ţările membre ale Uniunii Europene (cu excepţia 
Franţei), în mod special faţă de Spania, Portugalia şi Grecia, ţări mai puţin 
dezvoltate ale Uniunii Europene, care în ultimii ani au luat un avânt deosebit. 
Decalajele s-au mărit totodată faţă de Slovenia, Cehia, Ungaria şi Polonia, ţări 
care au început negocierile de aderare în primul val. 

În România, PIB/locuitor a marcat în anul 2000, pentru al patrulea an 
consecutiv, o tendinţă de scădere, ajungând la 5785 dolari /locuitor, ceea ce a 
făcut ca România să se claseze pe penultimul loc la acest indicator între cele 
zece ţări central şi est-europene candidate, înaintea Bulgariei. Situaţia s-a 
deteriorat vizibil dacă o comparăm cu anul 1996, când România depăşea nu 
numai Bulgaria, dar şi cele trei ţări baltice, Estonia, Letonia, Lituania. 

În 2001 PIB/locuitor (PPP) în România a marcat o creştere de peste 50% 
comparativ cu anul 1990, ajungând la nivelul de 6064 dolari (+ 4,6% faţă de 
anul anterior). Deşi s-a înregistrat o redresare în 2001, (fără a se atinge însă 
nivelul record al anului 1996) poziţia României rămâne neschimbată. 

 

PIB/locuitor (PPP) în anul 2001 
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Tabelul nr. 2 
Evoluţia PIB/locuitor (PPP) în statele candidate  

din centrul şi estul Europei 

PIB/loc, PPP $ 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * 2001 * 

Bulgaria 4,487 4,114 4,098 4,195 5,010 5,370 4,988 4,822 4,980 5,170 5,393 5,870 

Cehia 9,526 8,721 8,951 9,273 10,760 12,070 13,040 13,320 12,970 13,030 12,932 13,689 

Estonia n.d 4,778 4,433 3,992 3,803 3,834 4,171 4,449 5,082 5,456 8,179 8,531 

Ungaria n.d n.d n.d n.d 8,380 8,930 9,340 10,010 10,580 11,190 11,084 11,506 

Letonia n.d 5,472 5,118 3,463 3,070 3,213 3,312 3,515 3,920 4,136 6,747 7,222 

Lituania n.d n.d n.d n.d 3,681 3,409 3,612 3,853 4,164 4,425 6,142 6,689 

Polonia n.d n.d n.d n.d 6,050 6,708 7,310 7,968 8,380 8,790 8,793 9,203 

România 3,966 3,580 3,530 3,700 3,942 6,181 6,628 6,318 6,010 5,870 5,785 6,064 

Slovacia … … … … 7,260 8,026 8,784 9,543 9,990 10,240 10,453 11,236 

Slovenia n.d n.d n.d n.d 11,520 12,439 13,220 14,151 14,780 15,590 15,595 16,948 

* estimări FMI. 

 

Inflaţia 

Unul dintre cele mai importante şi dureroase fenomene ale crizelor eco-
nomice din ţările Europei Centrale şi de Est îl constituie inflaţia, care se măsoa-
ră prin indicele preţurilor de consum şi afectează întreaga populaţie a fiecărei 
ţări care nu o poate controla, alterând totodată mediul de afaceri şi fluxul de 
investitii străine. 

Potrivit datelor oficiale publicate de Uniunea Europeană, inflaţia în state-
le membre a marcat o scădere cvasicontinuă după începutul anilor ‟90, când 
indicele mediu al preţurilor de consum se situa la 5%, la mai puţin de 2% în 
1999. 

Performanţele statelor candidate la UE privind stăpânirea tendinţelor in-
flaţioniste au fost diferite în cursul ultimului deceniu, dar trăsătura comună o 
reprezintă tendinţa de scădere a inflaţiei faţă de anii de intensă criză econom i-
că, 1990-1993. 

România a înregistrat un nivel maxim al inflaţiei în anul 1993, de peste 
256%, dar trebuie menţionat că timp de patru ani consecutivi, 1991-1994 infla-
ţia a fost de trei cifre. După o scădere în 1995, indicele preţurilor de consum în 
România se situează pe o nouă curbă ascendentă, cu un maxim de 156% în 
1997. Frecventele corecţii ale preţurilor la energie şi utilităţi au constituit un fac-
tor important de influenţă, în sensul creşterii inflaţiei. 

De menţionat că nu România deţine recordul de inflaţie între ţările candi-
date în ultimul deceniu al secolului trecut, ci Lituania (1161%), Estonia (1076%) 
în 1992 şi Bulgaria (1082%) în 1997. Bulgaria avea o inflaţie de patru cifre în 
anul 1997, iar România de trei cifre. Restul ţărilor candidate aveau fie inflaţie 
de două cifre (11-18%), fie chiar de o cifră: Cehia, Slovenia, Slovacia (sub 
10%).  

Cu excepţia Ungariei şi Lituaniei, celelalte state candidate au înregistrat 
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în anul 2000 uşoare creşteri ale preţurilor la consumator. În România inflaţia 
anului 2000 s-a situat la un nivel cvasisimilar anului anterior (45,7%). 

În anul 2001 scăderea preţurilor internaţionale la materii prime a contri-
buit la reducerea inflaţiei din ţările candidate. 

În România inflaţia a marcat o scădere de 11% în 2001, la nivelul de 
34,5%, tendinţă continuată în 2002. Evoluţii pozitive au avut loc şi în Bulgaria, 
Polonia şi Slovacia care în 2001 au trecut de la inflaţia de două cifre la cea de 
o cifră.  

Tabelul nr. 3 
Evoluţia indicelui preţurilor de consum în statele central si est-europene, 

1990-2001 
Inflaţie % 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * 2001 * 

Bulgaria 23,8 338,5 91,2 72,8 96 62,1 123 1082 22,3 0,3 10,4 7,5 

Cehia 9,7 56,6 11,1 20,8 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 

Estonia 17,2 211 1076 89,8 47,7 29 23,1 11,2 8,2 3,3 4 5,8 

Ungaria 28,9 35 23 22,5 18,8 28,2 23,6 18,3 14,3 10 9,8 9,2 

Letonia 10,5 172 959 9,2 35,9 25 17,6 8,4 4,7 2,4 2,6 2,5 

Lituania 8,4 225 1171 188,8 45,1 35,7 13,1 8,4 2,4 2,5 1 1,3 

Polonia 585,8 70,3 43 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,4 

România 5,1 170,2 210,4 256,1 136,8 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 34,5 

Slovacia 10,4 61,2 10 23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,1 10,6 12 7,3 

Slovenia 551,6 115 207,3 32,9 21 13,5 9,9 8,4 7,9 6,1 8,9 8,4 

* estimări FMI. 
 

România este singura ţară candidată din centrul şi estul Europei care în 
pofida evoluţiei pozitive, îndeosebi în anul 2001, continuă să aibă un nivel al 
inflaţiei de două cifre. 

Potrivit prognozelor Comisiei Europene, inflaţia medie în cele zece state 
candidate central şi est-europene va atinge 8,1% în 2002 şi 6,7% în 2003, 
comparativ cu 10,6% în 2001. Tendinţa pozitivă din 2002-2003 va fi în mare 
parte rezultatul eforturilor de reducere a inflaţiei în România, unde totuşi aceas-
ta va avea cel mai ridicat nivel dintre cele zece state candidate, continuând să 
fie de două cifre. 

 

Şomaj 

Somajul este un fenomen relative nou în Europa Centrală şi de Est, fiind 
consemnat oficial înainte de 1990 numai în Polonia (0,1% din forţa de muncă 
activă), Ungaria (0,6%) şi Slovenia (2,9%). 

După anul 1990, şomajul a crescut rapid, atingând în unele ţări valori de 
15-19%. În Republica Cehă, Estonia, Letonia şi România, şomajul nu a depăşit 
10% în cei mai mulţi ani ai deceniului trecut, ca urmare a salariilor scăzute, 
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care au redus presiunea asupra întreprinderilor, astfel încât mii de muncitori au 
rămas în mod oficial angajaţi. Unele studii efectuate la jumătatea anilor ‟90 
vorbesc despre flexibilitatea „remarcabilă de pe piaţa muncii”, în condiţiile în 
care „muncitorii preferă să accepte salarii mai scăzute decât să piardă locurile 
de muncă”. Somajul relativ scăzut din unele ţări central şi est-europene, 
inclusiv România, se explică şi prin amânarea procesului de restructurare 
industrială, precum şi prin amânarea procedurilor de declarare a falimentului la 
întreprinderile cu pierderi. În unele state, nivelul scăzut al şomajului se explică 
prin dezvoltarea rapidă a sectorului terţiar, care a absorbit o mare parte forţei 
de muncă disponibilizate (R. Cehă). 

Comparaţiile efectuate între statele candidate şi statele membre ale 
Uniunii Europene relevă diferenţe mai mici la acest indicator, nivelul mediu al 
şomajului situându-se în UE în jurul a 10% din forţa de muncă activă.  

Somajul a marcat o evoluţie descendentă în anii 2000 şi 2001 în 
majoritatea celor zece state candidate, excepţie făcând în 2000 Bulgaria, 
Lituania, Polonia, iar în 2001 Estonia, Polonia, Slovacia. În aceste cazuri se 
observă o corelare inversă a şomajului cu inflaţia. 

În România, după perioada 1997-1999, de creştere anuală a şomajului 
(la nivelul maxim de 11,5% în 1999), s-a înregistrat o tendinţă de scădere în 
anii 2000-2001, ajungând să reprezinte 9,2% din forţa de muncă activă a 
anului 2001. 

De menţionat că aceste date se referă numai la persoanele care nu au 
locuri de muncă, dar primesc asistenţă socială; ceilalţi, lipsiţi de locuri de 
muncă pe termen lung şi de sprijin financiar, nu intră în statisticile ţărilor, dar în 
mod cert constituie grupul social cel mai înclinat spre activităţi economice 
criminale, îngroşând sensibil numărul celor lipsiţi de locuri de muncă. 

 
Tabelul nr. 4 

Evoluţia şomajului în statele central şi est-europene,  
candidate la aderare, 1990-2001 

şomaj % 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * 2001 ** 

Bulgaria 1,7 11,1 15,3 16,4 12,8 11,1 12,5 13,7 12,2 16 17,9 17,4 

Cehia 0,8 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 8,8 8,6 

Estonia … … … …, 4,4 4,1 4,4 4 3,7 5,1 7,3 13,4 

Ungaria 1,9 7,4 12,3 12,1 10,4 11,7 11,4 11 9,6 9,6 8,9 5,7 

Letonia … … 2,3 5,8 6,5 6,6 7,2 7 9,2 9,1 7,8 7,7 

Lituania … 0,3 1,3 4,4 3,8 6,1 7,1 5,9 5,4 8,4 12,6 12,5 

Polonia 6,3 11,8 13,6 16,4 16 14,9 13,2 10,3 10,4 13 15,1 16,1 

România 0,4 3 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,4 11,5 10,5 9,2 

Slovacia 0,8 0 4,8 12,2 14,8 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2 17,9 18,6 

Slovenia 4,7 8,2 11,5 14,4 14,2 14,5 14,4 14,8 14,6 13 12 11,8 

* estimări FMI, ** estimări Deutsche Bank Research.. 
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Şomajul în ţările candidate şi membre UE, 2000 
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Aşa cum reiese din datele statistice ale ţărilor comparate, România, ală-
turi de Ungaria, Letonia şi Cehia deţine cele mai scăzute rate ale şomajului la 
nivelul anului 2001. 

În ceea ce priveşte corelaţia inversă dintre şomaj şi inflaţie (curba lui Phi-
lips), teoria economică este confirmată de evoluţiile din Uniunea Europeană, 
unde inflaţia s-a redus după 1991, concomitent cu creşterea şomajului şi creş-
terea producţiei industriale, pe seama creşterii productivităţii. 

Corelaţia inversă se verifică şi în România anilor ‟90, unde cotele înalte 
ale inflaţiei au fost însoţite de scăderea semnificativă a şomajului, iar producţia 
industrială a înregistrat reduceri dramatice, concomitent cu subutilizarea croni-
că a capacităţilor de producţie. Anul 2001 a marcat însă o abatere „pozitivă” de 
la teoria economică, în sensul că inflaţia s-a diminuat concomitent cu reduce-
rea şomajului. Aceeaşi tendinţă s-a manifestat în 2001 şi în Ungaria, ceea ce 
ar putea pune sub semnul întrebării opiniile unor experţi care susţin că nu se 
poate reduce inflaţia fără a creşte şomajul. 

 

Deficitul bugetar 

Criza economică din perioada 1991-1993 a condus la dezechilibrul ba-
lanţelor bugetare din majoritatea ţărilor Europei Centrale şi de Est, constituind 
unul dintre factorii de constrângere a creşterii economice şi a redresării eco-
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nomiilor. În perioada de revigorare, începând cu 1994, s-au înregistrat redre-
sări lente ale balanţelor bugetare în majoritatea ţărilor. 

 

Sold buget % din PIB 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * 2001 ** 

Slovenia -0.3 2.6 0.2 0.3 -0.3 -0.3 0.1 -1.9 -0.8 -0.6 -2.3 -1.3 

Cehia n.d -1.9 -3.1 0.5 -1.3 -1.2 -1.8 -2.2 -1.6 -1.6 -4.2 -3.2 

Estonia n.d 5.2 -0.3 -0.6 3.3 0 -1.6 2.6 -0.2 -3 -0.7 1.1 

Ungaria 0.4 -2.9 -6.8 -5.5 -9.2 -6.6 -3.2 -5.4 -7.1 -2.9 -3.1 -5 

Letonia … … -0.8 0.6 -1.9 -2.9 -1.3 1.8 0.1 -3.8 -2.7 -1.9 

Lituania -5.4 2.7 0.5 -3.3 -1.7 -1.6 -2.8 -0.7 -3.4 -2.3 -3.3 -1.4 

Polonia 3.1 -6.7 -6.7 -3.1 -2.4 -2.1 -2.4 -2.6 -2.1 -2.1 -3.5 -6.3 

România 1 3.3 -4.6 -0.4 -2 -2.1 -3.5 -4.4 -3.1 -2.6 -3.8 -3.7 

Slovacia … … … -7 0 0.2 -1.3 -4.4 -2.7 -1.9 -6.7 -7.2 

Bulgaria -4.9 -3.7 -5.2 -10.9 -5.2 -5.1 -15.3 -0.3 1.3 1.9 -0.7 -1 
 

Ungaria a înregistrat cele mai mari deficite bugetare, care au atins 9,2% 
şi 7,1% din PIB în 1994 şi, respectiv, în 1998; în 1999, în urma unor măsuri de 
austeritate, Ungaria a reuşit sa înregistreze un deficit bugetar de 2,9%. Anii 
2000 şi 2001 au marcat noi creşteri ale ponderii deficitului bugetar în PIB, la 
5% în ultimul an de referinţă. 

Polonia a menţinut un nivel scăzut al ponderii deficitului bugetar în PIB în 
perioada 1994-1999, după care s-a înregistrat o creştere a deficitului, atingând 
în 2001 peste 6% din PIB. 

O evoluţie similară a înregistrat şi Slovacia unde deficitul bugetar a cres-
cut la 6,7% şi 7,2% în anul 2000 şi, respectiv, 2001. 

Bulgaria, Slovenia, Lituania şi Letonia au înregistrat în 2001 cele mai 
scăzute niveluri ale deficitului bugetar (sub 2% din PIB). 

Datele statistice oficiale pentru România relevă reducerea semnificativă 
a deficitului bugetar în 1999, ajungând la 2,6% din PIB, în baza unei politici 
economice de austeritate şi a introducerii unor măsuri speciale privind discipli-
na financiară. Dar aceasta a fost de scurtă durată, urmând anul electoral 2000 
cu un deficit de 3,8 % din PIB, care a fost uşor redus în 2001 la 3,7%.  

Dacă gradul de stabilitate economică, măsurată prin cei trei indicatori - 
PIB, inflaţie şi deficit bugetar - s-ar referi la întreaga perioadă analizată, am 
observa fluctuaţii frecvente, cu perioade caracterizate prin niveluri scăzute ale 
creşterii PIB în ţările candidate, cu niveluri ridicate ale inflaţiei şi ale deficitului 
bugetar, urmate de tendinţe de creştere semnificativă a PIB, de reducere a 
inflaţiei şi a deficitelor bugetare. Şi curba îşi continuă şerpuirea, atât datorită 
politicilor economice interne promovate, cât şi factorilor externi, de anvergură 
internaţională, care în era globalizării şi-au pus amprenta şi pe dezvoltările 
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economice din ţările central şi est-europene, candidate la integrarea în 
Uniunea Europeană. Este suficient să amintim aici criza financiară declanşată 
în 1997 în ţările din Asia şi în Rusia, sau evenimentele tragice din 11 
septembrie 2001 din SUA. Aceşti factori au afectat toate ţările candidate şi se 
pare că anii 2002-2003 vor fi influenţaţi în continuare de evenimentele din SUA 
şi de criza economică declanşată ulterior în ţările dezvoltate. O redresare 
rapidă a economiei americane ar putea schimba prognozele pesimiste privind 
mediul economic internaţional şi influenţa acestuia asupra economiilor 
naţionale. O asemenea evoluţie fluctuantă în ultimii 12 ani conduce la ideea că 
ţările candidate la integrarea în Uniunea Europeană, inclusiv România, nu au 
asigurată stabilitatea economică şi deci nu ar întruni criteriile economice 
necesare pentru aderare. 

Dacă în analiza indicatorilor menţionaţi ne referim numai la ultimul an al 
perioadei 1990-2001, reiese că majoritatea ţărilor candidate au făcut progrese 
remarcabile în atingerea stabilităţii economice. România a înregistrat în 2001o 
creştere economică accentuată (5,3% comparativ cu anul anterior), o reducere 
a inflaţiei şi a deficitului bugetar. 

Cu toate acestea, situaţia economică actuală, ritmul lent al privatizării, 
dificultăţile mediului de afaceri şi problemele sectorului de stat (arierate, 
controlul salariilor), progresul lent al reformei administraţiei publice, corupţia şi 
consolidarea adevăratei independenţe a justiţiei sunt unele dintre punctele 
slabe ale României. Aceste puncte slabe necorectate rapid s-ar putea constitui 
în factori de amânare a momentului aderării României la Uniunea Europeană, 
ceea ce ar genera dezamăgiri nu numai din partea analiştilor români, ci şi a 
opiniei publice din România.  

Performanţele economice ale ţărilor central şi est-europene candidate ar 
trebui să reducă decalajele faţă de Uniunea Europeană şi să fie direcţionate 
spre îndeplinirea criteriilor de convergenţă la Uniunea Economică Monetară 
(UEM), aşa cum s-a specificat, ca obligaţie de aderare, inclusiv prin integrare 
monetară. 

Pentru a intra în aşa-numita „zonă euro” nu este suficientă calitatea de 
membru al UE, fiind necesară în prealabil realizarea cu stricteţe a unor 
indicatori macroeconomici în anumite limite obligatorii. Acestea sunt „criteriile 
de convergenţă”. Aceşti indicatori arată: 

 stabilitatea preţurilor, măsurată prin indicele preţului de consum. Rata 
anuală a inflaţiei în ţările din zona euro nu poate depăşi cu mai mult de 
1,5% media primelor trei ţări cu cele mai bune performanţe; 

 stabilitatea monetară: deficitele bugetare trebuie menţinute la un nivel 
de sub 3% din PIB; 

 convergenţa ratei dobânzilor: ratele nominale ale dobânzilor pe termen 

lung nu pot depăşi cu mai mult de 2% rata medie a celor mai bine dez-
voltate trei ţări; 
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 stabilitatea cursului de schimb, fără devalorizări faţă de moneda naţi-
onală a oricărei alte ţări membre. 
Până în anul 2000 aceste criterii au fost îndeplinite de 11 dintre cei 15 

membri ai UE, stabilindu-se zona euro „EUR-11”, dar criteriile de convergenţă 
sunt urmărite în continuare şi după formarea Eurosistemului, preconizat pentru 
anul 2002. 

În fapt, condiţiile nu vor fi îndeplinite pe termen scurt sau mediu de 
România şi nici de alte ţări din Europa Centrală şi de Est şi nici nu li s-a 
solicitat îndeplinirea criteriilor de convergenţă pentru a deveni membre depline 
ale UE sau pentru începutul perioadei „de graţie” în calitate de state membre 
ale UE. Dar aceste criterii trebuie luate în considerare de către ţările candidate 
pe termen lung şi, atunci când se elaborează politicile de stabilizare economică 
şi echilibru macroeconomic, pe termen scurt şi mediu. 

1.2 Progrese sensibile ale negocierilor de aderare  

Negocierile de aderare cu cele şase ţări din grupul Luxemburg - Cehia, 
Estonia, Polonia, Ungaria, Slovenia şi Cipru au debutat la 31 martie 1998. Cu 
aproape doi ani mai târziu, la 15 februarie 2000 au fost lansate negocierile cu 
alte şase ţări din aşa numitul grup Helsinki- Slovacia, România, Bulgaria, Litu-
ania, Letonia şi Malta. 

 

Momente importante în lărgirea UE spre est 

 

Faze preliminare: 

 Iniţierea programului PHARE (1989) 

 Acorduri de asociere la UE (1991-1996) 
Principiile lărgirii: 

 Consiliul European de la Copenhaga (iunie 1993) 

 Instituţii stabile şi garantarea principiilor democratice 

 Economii funcţionale de piaţă 

 Capacitate de a adopta principiile UE (acquis-ul comunitar) 

 Consiliul European Luxemburg (decembrie 1997) 

 Iniţierea procesului de lărgire cu 10 TCEE +Cipru 

 Începerea negocierilor cu R. Cehă, Estonia, Ungaria, Polonia, Slovenia, Ci-
pru  

 Consiliul European Berlin (martie 1999) adoptă AGENDA 2000: 

 Adoptarea acquis-ului communitar 

 Stabilirea parteneriatelor şi a programelor pentru adoptarea acquis-ului 

 Sprijin în perioada de preaderare (3 miliarde euro/an în perioada 2000-
2006) 
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 Consiliul European Helsinki (decembrie 1999) 

 Extinderea negocierilor de aderare cu Bulgaria, Letonia, Lituania, România , 
R. Slovacia şi Malta 

 Stabilirea cadrului instituţional necesar pentru prima lărgire (termen 2002) 

 Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000): 

 Revizuirea procedurii de luare a deciziei în UE care să conducă la lărgire 

 Consiliul European de la Goteborg (iunie 2001): 

 Închiderea negocierilor cu ţările candidate care sunt gata pregătite înainte 
de sfârşitul anului 2002  

 Participarea acestor ţări la alegerile pentru Parlamentul European din 2004 

 

Pentru desfăşurarea negocierilor, legislaţia şi reglementările UE (acquis-
ul comunitar) au fost împărţite în 31 de dosare sau „capitole‟‟, iar decizia de 
deschidere a acestora se ia în Consiliul European de către cele 15 ţări mem-
bre. E.G. Pasquarelli, negociatorul –şef al UE în relaţia cu România, opinează

1
 

că „ deschiderea de noi capitole nu depinde de capacitatea UE de a discuta noi 
capitole, ci de pregătirea diferitelor etape de către ţările candidate şi de timpul 
necesar acestora „. 

Acquis-ul comunitar defineşte drepturile şi obligaţiile care le au toţi mem-
brii Uniunii Europene în baza legislaţiei UE. Acquis-ul comunitar conţine un vo-
lum considerabil de acte legislative, circa 60-70 000 de pagini publicate în 
Official Journal. Acestea reprezintă legislaţia UE, formată din tratatele funda-
mentale ale UE şi din legislaţia secundară, adică legile şi regulamentele adop-

tate pe baza acestor tratate şi politicile Uniunii
2
. 

Situaţia negocierii dosarelor (capitolelor) ţărilor candidate din centrul şi 
estul Europei la sfârşitul anului 2001 se prezenta după cum urmează: 

 

Progresul negocierilor de aderare ale ţărilor central  
şi est-europene candidate 

 

Nr. /Capitol de negociere Bl. Cip. Ceh. Est. Ung. Let. Lit. Pol. Ro. Sk. Sl. 

1. Mişcarea liberă a bunurilor O X X X X X X X -- X X 

2. Mişcarea liberă a persoanelor  O X X O X X X O -- X X 

3. Liberalizarea furnizării servicii-
lor 

X X X X X X X X -- X X 

                                                        
1
Krass Media Monitoring, “Problemele integrării europene”, E.G. Pasquarelli, Procesul de 
negociere pentru aderarea la UE nu este un meci, Integrarea Europeană - Supliment Ro-
mânia liberă în colaborare cu Uniunea Europeană, 18 octombrie 2000. 

2
 European Commission, “2000 Regular Report from the Commission on Romania‟s Pro-
gress towards accession. 
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Nr. /Capitol de negociere Bl. Cip. Ceh. Est. Ung. Let. Lit. Pol. Ro. Sk. Sl. 

4. Mişcarea liberă a capitalului X X X X X X X O O X X 

5 Legea firmei X X X X X X X X X X X 

6 Politica concurenţei O O O X O X X O O O X 

7 Agricultura -- O O O O O O O -- O O 

8 Pescuitul X X X X X X X O X X X 

9 Politica transporturilor O X X X X X X O O X X 

10 Politica fiscală O O X O X X O O O O X 

11 Uniunea economică şi mone-
tară 

-- X X X X X X X -- X X 

12 Statistica X X X X X X X X X X X 

13 Politica socială  O X X X X X X X O X X 

14 Energia O X X O X X O X -- X X 

15 Politica industrială X X X X X X X X -- X X 

16 Întreprinderi mici şi mijlocii X X X X X X X X X X X 

17 Ştiinţă şi cercetare X X X X X X X X X X X 

18 Educaţie şi formare X X X X X X X X X X X 

19 Telecomunicaţii şi tehnologii 
ale informaţiilor 

X X X X X O X X O X X 

20 Politica culturii şi audio-
viualului 

X X X X O X X X O X X 

21 Politica regională şi coordo-
narea instrumentelor structurale 

O O O O  O    O O O -- O O 

22.Protecţia mediului  O X X X X X X X -- X X 

23 Protecţia consumatorului şi a 
sănătăţii 

X X X X X X X X X X X 

24 Cooperare în justiţie şi afaceri 
interne 

O X X O X O O O -- O X 

25 Uniunea vamală O X X O X X X X O X X 

26 Relaţii externe X X X X X X X X X X X 

27 Politica externă comună şi de 
securitate 

X X X X X X X X X X X 

28 Control financiar X X X X X X O X -- O X 

29 Prevederi financiare şi 
 bugetare 

O O O O O O O O -- O O 

Total 0 27 29 29 29 29 29 29 29 17 29 29 

Total X 15 24 25 21 24 23 27 19 9 22 26 

O = Deschis; X = Inchis; -- =încă nedeschis. 
Sursa: European Commission, December 2001. 

 

La sfârşitul lunii decembrie 2001, România avea 17 capitole de negocieri 
deschise şi 9 închise. Toate celelalte ţări candidate au deschis până la aceeaşi 
dată 29 din cele 31 de capitole, cu excepţia Bulgariei care a deschis 27 capitole.  

În prima jumătate a anului 2002, în timpul preşedinţiei spaniole a UE, 
România a accelerat ritmul negocierilor, astfel încât la începutul lunii iulie situa-
ţia se prezenta astfel: 
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 12 capitole închise (provizoriu) 

 14 capitole deschise 

 5 capitole nedeschise încă. 
 

Se preconizează ca în a doua jumătate a anului 2002, în timpul preşe-
dinţiei daneze, România să deschidă cele 5 capitole rămase nedeschise şi să 
închidă cât mai multe capitole de negocieri.  

 
Dosare dificile 

Negocierile cu două dintre candidatele din „primul val”, Polonia şi Unga-
ria, au atins în aprilie - mai 2000 un punct extrem de sensibil, privind dosarul 
agricol şi cel privind libera circulaţie a forţei de muncă, datorită diferenţei mari 
de opinii în domeniile respective. Majoritatea statelor candidate doresc să be-
neficieze de întreaga gamă de subvenţii agricole ale UE, în timp ce oficialii de 
la Bruxelles nu doresc ca ţările candidate, printre care Polonia, să aibă sectoa-
rele agricole extrem de mari, să aibă acces integral la programele de subvenţi-
onare a agriculturii UE şi la Politica Agricolă Comună (PAC), întrucât ar putea 
falimenta bugetul Uniunii Europene (agricultura deţine în prezent peste jumăta-
te din cheltuielile bugetare anuale ale UE, de circa 90 miliarde $). Ca urmare, 
la 30 ianuarie 2002 Comisia Europeană a anunţat programul de accedere gra-
duală la plăţile directe ale UE pentru cele 10 ţări care vor adera în 2004: se va 
începe cu 25% din plăţile directe la nivelul UE şi se va ajunge în 2013 la 100%. 
Polonia şi Ungaria au contestat cel mai vehement această decizie a Comisiei, 
continuând fără mari speranţe să negocieze aceste procente.  

Cele două părţi, Uniunea Europeană şi ţările din primul val, sunt de 
asemenea puternic divizate în ceea ce priveşte libera circulaţie a persoanelor 
(forţei de muncă): UE se teme de o invazie de forţă de muncă ieftină din est, 
dorind o lungă perioadă de tranziţie, în care libera circulaţie a forţei de muncă 
să nu fie posibilă. Ţările candidate consideră că cetăţenii lor ar trebui să aibă 
permisiunea de a lucra oriunde în UE, începând din prima zi a aderării, de 
vreme ce vor fi membre depline ale UE. 

 

Impactul dosarelor „dificile‖ asupra negocierilor 

Aceste dosare dificile încetinesc progresul negocierilor şi determină co-
mentarii speculative despre diminuarea entuziasmului UE privind lărgirea spre 
est, dar şi poziţii critice ale negociatorilor.  

Relaţiile între UE şi unele ţări candidate (îndeosebi Polonia) au fost afec-
tate de remarcile preşedintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, privind linia 
„dură” pe care ar trebui să o adopte UE la negocieri. În replică, preşedintele 
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Poloniei, Aleksander Kwasniewski, a atras atenţia că extinderea UE ar putea fi 
ameninţată de creşterea „virusului egoismului”.  

Se pare că tensiunile între Polonia şi UE s-au amplificat înaintea publică-
rii rapoartelor de evaluare întocmite de Comisia Europeană pentru anul 2000, 

privind performanţele ţărilor candidate la UE
1
, determinându-l pe negociatorul 

şef al acestei ţări în probleme de integrare, Jan Kulakowski, să declare că „în 
cazul în care Bruxellesul se va dovedi în continuare intransigent şi nu va ac-
cepta unele compromisuri cerute de Varşovia, Polonia şi-ar putea amâna ade-

rarea la Uniunea Europeană după anul 2003”
2
. Semnificativă apare 

dezminţirea făcută, cu numai două zile înaintea publicării rapoartelor pe ţări din 
anul 2000, de către J. Saryusz- Wolski, ministru polonez însărcinat cu integra-
rea europeană, privind posibilitatea ca Polonia să amâne momentul integrării, 
susţinând că declaraţia făcută de Kulakowsi cu circa două săptămâni înainte 
conţine „greşeli de traducere”. 

Chiar fără să existe aceste presiuni, negocierile dintre UE şi cele zece 
ţări central şi est-europene se confruntă cu dificultăţi, dat fiind că dosarele de 
reglementări ale UE numără peste 60 000 de pagini, incluzând toate domeniile, 
de la standardele de mediu si politica antitrust la agricultură şi Uniunea Mone-
tară. 

                                                        
1
 data publicării este 8 noiembrie 2000 

2
 Financial Times, London, 24 October 2000. 



 

 

Capitolul 2 
STRATEGIA UNIUNII EUROPENE 

DE EXTINDERE SPRE EST 

 

2. 1 Strategia extinderii UE şi divergenţe de opinii în ţările mem-
bre 

Teoretic, în prezent există posibilitatea ca într-un viitor previzibil Uniunea 
Europeană să cuprindă 27 de ţări membre sau chiar 28 la un orizont mai înde-
părtat, dacă luăm în considerare şi Turcia, ţară candidată care, potrivit aprecie-
rilor Comisarului european, G. Verheugen „nu îndeplineşte condiţiile politice 
pentru a deveni membră UE”. 

La Bruxelles toată lumea percepe problematica extinderii de la 15 la 27 
de membri în trei cifre: suprafaţa UE va creşte cu 34%, populaţia cu 29%, iar 
bogăţia doar cu 8%. Ca urmare, lărgirea Uniunii îi afectează şi îi interesează 
atât pe membrii actuali, cât şi candidaţii. Iar dosarul cel mai urgent derivă 
din Conferinţa Inter-guvernamentală (CIG) din anul 2000, menită să de-
semneze prefacerile instituţiilor europene şi calendarul aderării pentru 
fiecare ţară candidată.  

2.1.1 Reforme instituţionale şi politice în UE înaintea procesului  
de lărgire  

Cum organizarea actuală a UE-15 nu va mai corespunde unei pieţe in-
terne de 27de ţări, se preconizează reforme constituţionale necesare pentru 
a pregăti Uniunea în vederea extinderii, a căror dezbatere a început la 7 de-
cembrie 2000 la Consiliul European de la Nisa. 

Printre deciziile importante ale Consiliului se află trei probleme de bază: 

 mărimea şi compoziţia Comisiei Europene; 

 problema echilibrării puterii de vot în Consiliul de Miniştri, prin reevalua-
rea numărului de voturi care să reflecte mai corect populaţia fiecărei ţări; 

 adoptarea sistemului de vot majoritar în Consiliu, în locul celui de con-
sens, existent în prezent, pentru a preveni paralizarea deciziilor de către 
un singur stat. 
 

Reforma instituţiilor europene, în opinia Comisarului european pentru ex-
tindere, Gunther Verheugen, ar trebui înfăptuită la Nisa „în aşa fel încât UE să 
fie gata să primească noi membri”.  

Totodată se urmăreşte posibilitatea de a se propune un scenariu fiecărei 
ţări candidate, un calendar de aderare, fără a se fixa data aderării, care în opi-
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nia lui H. Vedrine, ministrul de externe al Franţei este „ un factor de mobilizare 
internă”. Singurul lucru cu grad mare de certitudine este faptul că Uniunea Eu-
ropeană ar trebui să efectueze reforme instituţionale înainte ca primele aderări 
să înceapă, adică înainte de sfârşitul anului 2002. 

Pe de altă parte, extinderea Uniunii Europene cu 10 ţări candidate, din 
care opt central şi est europene apare la începutul anului 2002 ca preconizată 
pentru data de 1 ianuarie 2004. Se pune totuşi întrebarea, chiar şi în acest sta-
diu, dacă toate cele zece ţări sunt pregătite pentru aderare şi dacă însăşi Uni-
unea Europeană este pregătită pentru această mare lărgire, sau va fi vorba de 
o decizie politică. 

2.1.2 Declaraţii oficiale şi „euroscepticism” în ţările membre  

Oficial, la Bruxelles se afirmă (G.Verheugen, iunie 2000) că negocierile 
demarate cu cele 12 ţări candidate se vor încheia în câţiva ani, majoritatea ţări-
lor candidate devenind membre depline înainte de încheierea mandatului pre-
zentei Comisii, în jurul anului 2005. 

La începutul anului 2000 se intenţiona ca până la sfârşitul anului să fie 
prezentat un scenariu al integrării, care să răspundă la întrebările: cine, când şi 
cum. 

Oficialii UE afirmă totodată că negocierile nu au progresat suficient de 
mult şi au devenit din ce în ce mai complexe pentru a lua o decizie privind tim-
pul de care mai este nevoie.  

Faţă de declaraţiile oficiale care susţin procesul de extindere a Uniunii 
Europene, în ţările membre există aşa-numiţii „eurosceptici”, cu opinii şi atitu-
dini diferite de cele oficiale în privinţa modalităţilor de realizare a construcţiei 
europene, a momentului şi amplitudinii procesului de lărgire a UE. 

În privinţa modalităţilor de realizare a construcţiei europene, Germa-
nia şi Italia sunt în favoarea unei Europe de tip federalist, care să beneficieze 
de noua elasticitate, decurgând din Tratatele modificate. 

Franţa preferă integrarea la nivel interguvernamental, contestată de Da-
nemarca şi Spania.  

Pe de altă parte, deşi premierul britanic Tony Blair a declarat oficial
1
 că 

Marea Britanie nu este „eurosceptică” şi a cerut partenerilor să accelereze ex-
tinderea UE, această ţară manifestă temeri în ceea ce priveşte noile situaţii cu 
care s-ar putea confrunta UE. 

În ceea ce priveşte opinia publică din Uniunea Europeană se observă 
unele schimbări de atitudine faţă de extindere: 

                                                        
1
 Într-un discurs ţinut la bursa din Varsovia, cu ocazia vizitei în Polonia de la începutul lunii 
octombrie 2000. 
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 În anul 2000 se contura o tendinţă de scădere a susţinerii procesului de 
lărgire a UE faţă de perioada în care ideea a fost lansată. Potrivit sonda-
jului de opinie realizat în primăvara anului 2000

1
, doar o treime dintre ce-

tăţenii Uniunii considerau extinderea spre est drept o prioritate. Situaţia 
s-a deteriorat în toamna aceluiaşi an, când, potrivit Eurobarometrului

2
, 

numai 27% din locuitorii UE consideră că lărgirea spre est a Uniunii este 
o prioritate. Potrivit aceluiaşi Eurobarometru, 38% dintre cetăţenii UE 
sunt în favoarea extinderii spre est, cu mari diferenţe pe ţări: cei mai en-
tuziaşti sunt suedezii (61%), iar cei mai sceptici sunt francezii (26%). 
Analiştii occidentali considerau la începutul anului 2000 că dezbaterile cu 

privire la viitorul UE şi la direcţiile de dezvoltare a instituţiilor acesteia nu se vor 
calma nici după summit-ul de la Nisa, care va aproba „reforma Tratatelor”. Pre-
viziunea lor s-a înfăptuit, iar prima reacţie adversă după Nisa s-a manifestat în 
Irlanda, unde prin referendum a fost respinsă ratificarea Tratatului. De remar-
cat, dictonul utilizat în timpul organizării acestui referendum „dacă nu ştiţi, vo-
taţi nu”, ce a condus la respingerea Tratatului de la Nisa. Optimiştii consideră 
ca la organizarea unui nou referendum în Irlanda, votul va fi pozitiv.  

 În anul 2002 se manifestă un sprijin sporit al opiniei publice din Uniunea 
Europeană şi din ţările candidate pentru procesul de lărgire, dar există şi 
dubii şi întrebări, consideră Graham Avery, consilier şef al Direcţiei gene-
rale pentru lărgire al Comisiei Europene. Astfel, 50% din opinia publică 
din UE, 65% din ţările candidate şi 85% din România se pronunţă în fa-
voarea extinderii. (În opinia noastră, în România există mulţi care „nu 
ştiu” prea multe despre efectele integrării europene, dar spun „da” aderă-
rii, ceea ce se va putea corecta prin educaţie şi informare, în sensul ca 
oamenii să voteze da, dar în cunoştinţă de cauză).  

2.2 Scenarii şi calendare posibile privind aderarea  
celor 12 ţări candidate  

Calendarul admiterii celor 12 ţări candidate la aderare în Uniunea Euro-
peană ar trebui să răspundă la cel puţin la două întrebări: „când „ şi „cine”, pen-
tru că la cea de a treia posibilă, „cum”, criteriile şi condiţiile sunt stabilite, dar 
nici în acest caz nu sunt excluse alternative. 

 
„Când‖ 

Termenul de aderare avansat de UE la începutul negocierilor cu grupul 
Luxemburg a fost 2001- 2002. Între timp, se pare că UE şi-a pierdut entuzias-

                                                        
1
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, preluat de Economistul, 18 octombrie 2000, p. 8. 

2
 Citat de corespondentul Agenţiei de presă Mediafax la Bruxelles, 7 noiembrie 2000. 
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mul pentru luarea de noi membri, iar „euroscepticismul” a condus la amânarea 
procesului de lărgire până în 2004.  

Comisia Europeană, care efectuează negocierile Uniunii Europene cu 
cele 12 ţări candidate, susţine că procedează cu pregătirile aşa cum a promis, 
inclusiv organizând Conferinţa constituţională din decembrie 2000 de la Nisa, 
pentru revizuirea tratatelor şi a procedurilor. Astfel, potrivit declaraţiilor oficiale, 
dacă totul merge cum s-a planificat, Uniunea Europeană ar fi gata până la 
sfârşitul anului 2002 pentru primirea de noi membri, după care, candidaţii vor 
putea adera când vor fi şi ei gata pregătiţi. La începutul lunii octombrie 2000, 
Gunter Verheugen a declarat la Strasburg că 2003 este un termen realist pen-
tru intrarea primilor membri. În aceeaşi perioadă, Parlamentul European a ce-
rut ca primele aderări să aibă loc înainte de 2004, iar ţările mai puţin avansate 
cu negocierile, printre care şi România, să acceadă până în 2009. 

Neoficial, s-a vorbit şi de o amânare a momentului aderării primelor ţări 
spre un orizont imprecis, anul 2005 sau 2006. Există un curent puternic în rân-
dul UE care susţine ca integrarea primelor ţări candidate să nu se facă înainte 
de a 50- a aniversare a UE. 

La Consiliul European de la Goteborg din iunie 2001 s-a stabilit închide-
rea negocierilor cu ţările candidate care sunt gata pregătite înainte de sfârşitul 
anului 2002 şi participarea acestor ţări la alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean din 2004. 

La Sevilla în iunie 2002, cele 15 ţări membre ale UE şi-au propus: 

 să finalizeze negocierile de aderare până la sfârşitul anului 2002 cu ţările 
care sunt pregătite (până la 10 ţări); 

 să ratifice Tratatul de aderare cu aceste ţări în anul 2003 (ratificare de 
către Parlamentul European, de parlamentele celor 15 ţări membre şi de 
către noile ţări membre prin referendumuri naţionale); 

 să realizeze primele aderări în anul 2004; 

 noile ţări membre să participe în iunie 2004 la alegerile pentru Parlamen-
tul European. 
 

Într-o discuţie purtată în octombrie 2000 cu colegii de la Centrul de Studii 
Europene din Bonn (ZEI), dr. R. Biermann, specialist în integrare europeană, a 
estimat că în perioada 2002-2004 se va negocia în continuare situaţia lăr-
girii Uniunii Europene, care ar putea dura până în anul 2012, cu primele 
aderări în ianuarie 2005. În opinia interlocutorului, România ar trebui să gră-
bească reformele, astfel încât să nu rămână „în ultimul pluton”, pentru că pier-
derile ar fi imense.  

De atunci însă şi până în prezent s-a constatat o dinamică accelerată a 
evenimentelor privind situaţia României. Ca urmare, la Sevilla (iunie 2002) 
statele membre UE: 
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 au apreciat progresele remarcabile făcute de România şi Bulgaria; 

 au declarat sprijinul total al UE şi încurajarea pregătirii accesului celor 
două ţări în UE; 

 au stabilit ca până la sfârşitul anului 2002 să actualizeze scenariul de 
aderare şi să precizeze calendarul şi stimularea strategiei de aderare a 
celor două ţări; 

 au pus problema creşterii ajutorului financiar pentru România şi Bulgaria 
(1,7% din Produsul Intern Brut, 6% din buget), fără însă a lua o hotărâre 
în acest sens. 
 

„Cine‖ 

La aderarea ţărilor din primul val, „bătălia „ se dă pentru Polonia, consi-
derată ca ţara candidată cu cea mai mare populaţie, mărime a pieţei şi cea mai 
importantă din punct de vedere strategic. Primirea sa rapidă şi sigură în UE a 
fost o prioritate politică a întregii acţiuni de lărgire spre est a Uniunii.  

Potrivit unor surse din guvernul german
1
, Polonia părea la începutul anu-

lui 2000 scoasă de pe lista ţărilor care vor adera în prima etapă la UE, favorite-
le fiind Estonia, Slovenia şi Ungaria. Şansa Poloniei de a reuşi să intre în 
primul eşalon era apreciată de sursele citate la 10%. 

Experţii occidentali consideră că lăsând aceste ţări să o ia înaintea Polo-
niei, s-ar submina strategia UE de lărgire spre est. Pe de altă parte, se consi-
deră că riscul politic ar fi ca în acest caz, opinia publică poloneză, care nu mai 
este tot atât de optimistă faţă de integrare, aşa cum era în urmă cu câţiva ani, 
să se întoarcă împotriva UE şi atunci, scopul reformei UE ar putea fi compro-
mis.  

Din punctul nostru de vedere, la jumătatea anului 2002 Polonia nu pare 
pregătită (după criteriul economic) pentru integrarea în Uniunea Europeană, 
economia sa derapând în anii 2000-2001, dar Polonia ar putea adera în primul 
val, printr-o decizie politică a ţărilor membre. Progresele economice remarcabi-
le în ultimii ani ale ţărilor baltice, din „grupul Helsinki”, Letonia şi Lituania, pre-
cum şi considerentele de integrare a tuturor ţărilor baltice simultan (o dată cu 
Estonia) va mări numărul ţărilor din primul val. Slovacia, cu relaţiile „naturale” 
cu Cehia nu va fi nici ea lăsată deoparte şi ar putea adera în primul val. Astfel, 
opt din cele zece ţări central şi est-europene se pregătesc intens pentru închi-
derea tuturor dosarelor de negocieri în 2002 şi aderare în 2004.  

 

„Cum‖ 

Şi răspunsul la această întrebare se învârte în jurul Poloniei. El depinde 
şi de modul în care se va adopta aderarea ei, prin decizie politică sau în baza 

                                                        
1
 Der Spiegel, 11 septembrie 2000. 
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îndeplinirii criteriilor de aderare, stabilite în mod egal pentru toate cele 12 ţări 
candidate. Cum Polonia nu pare pregătită complet, admiterea sa ca mem-
bru deplin al UE ar putea avea loc începând cu 1 ianuarie 2004, numai 
prin decizie politică, ori vor fi amânate celelalte ţări ale grupului celor 10 
(8+ Malta şi Cipru) până când Polonia va fi gata de aderare. 

Dintre cele două alternative se pare că cea a unei întârzieri a lărgirii este 
destul de răspândită în rândul analiştilor, ceea ce ar provoca nervozitate în ţări-
le care se simt gata pregătite. Repercusiuni ar putea simţi şi România, care şi-
a propus ca termen de aderare anul 2007.  

În baza performanţelor ţărilor candidate, putem estima că dacă începutul 
lărgirii UE va include Polonia în 2004, atunci şi alte ţări din grupul Helsinki vor fi 
gata să adere imediat. Ar putea fi integrate toate cele cinci ţări central şi 
est-europene (Estonia, Ungaria, Slovenia, Polonia, Cehia) şi cel puţin trei din 
cele şase ţări care au început în 2000 negocierile detaliate - Letonia, Lituania şi 
Slovacia. La jumătatea anului 2002 apare încă drept nesigură situaţia ţărilor 
insulare - Cipru şi Malta. 

În cazul unei extinderi de tip „big-bang”, numai Bulgaria şi Romania ar fi 
putea fi lăsate pentru mai târziu, plus Turcia. În acest caz, pierderile pentru ţări-
le candidate rămase în afara UE ar putea fi enorme, din punct de vedere eco-
nomic, dar şi al procedurilor şi timpului necesar aderării, întrucât va fi o singură 
rundă de semnare a tratatelor de aderare, pe care guvernele şi parlamentele 
ţărilor UE le vor ratifica împreună. 

Aceasta viziune de tip „big-bang” a lărgirii UE se întâlneşte la cei caree 
gândesc viitorul UE şi în conversaţiile neoficiale. Extinderea de tip „big-bang” 
nu este respinsă de nici un guvern, dar toate guvernele ţărilor membre UE au 
fost atente să nu facă nici o promisiune legată de timp. Nici Comisia Europea-
nă nu a făcut referiri la această alternativă, până la Consiliul European de la 
Goteborg. Mai mult, am zice că, Romano Prodi, preşedintele Comisiei Europe-
ne, ar fi direct interesat să vadă extinderea Uniunii Europene începută înainte 
de ianuarie 2005, când mandatul său la preşedinţia Comisiei se termină. 



 

 

Capitolul 3 
ROMÂNIA ÎN ECUAŢIA INTEGRĂRII EUROPENE 

 

3.1. Direcţii posibile de dezvoltare a României, în funcţie de es-
timarea costuri- beneficii intersectoriale 
în perspectiva aderării la UE 

Până la începutul anului 2000, România nu a avut o strategie clară de 
dezvoltare pe termen mediu, corelată cu obiectivul de integrare europeană. 
Poate că acesta este motivul real pentru care în România, spre deosebire de 
ţările din grupul Luxemburg, s-au făcut prea puţine analize de evaluare a cos-
turilor şi beneficiilor integrării europene pe terman mediu şi lung (studii de im-
pact), iar cele care s-au făcut ar trebui revizuite în funcţie de Strategia de 
dezvoltare pe termen mediu a României, aprobată de Bruxelles. 

Ca urmare, demersul nostru actual de a identifica costurile şi beneficiile 
integrării României în UE se bizuie pe studii anterioare, pe observaţiile noastre 
în calitate de cercetători în domeniul integrării europene, precum şi pe literatu-
ra străină disponibilă, având rolul de a atrage atenţia clasei politice:  

 asupra unor costuri şi beneficii pentru România în perioada de preadera-
re, precum şi: 

 asupra necesităţii unor studii de impact laborioase, interdisciplinare şi de 
anvergură realizate în România, în corelaţie cu Strategia de dezvoltare 
pe termen mediu, dar şi cu scenarii alternative pentru evaluarea efectelor 
comparative. Avantajul unor asemenea studii de impact este dat de fap-
tul că, în timp, cu o politică adecvată, clasa politică ar putea transforma 
pierderile în beneficii. 

3.2. Impactul tranziţiei şi procesului de integrare europeană asu-
pra României. Modalităţi de transformare a efectelor negati-
ve în efecte pozitive 

În România există o interdependenţă între procesul de tranziţie la 
economia de piaţă şi asocierea la Uniunea Europeană în vederea integrării, 
ceea ce face ca distincţia între efectele produse de cele două procese, care se 
desfăşoară în paralel, să fie destul de dificilă. Trebuie subliniat că atât 
câştigătorii, cât şi perdanţii au apărut ca efecte ale tranziţiei la economia de 
piaţă, ale pregătirilor pentru aderarea la Uniunea Europeană şi ale proceselor 
de transformare şi globalizare. 

Rezultatele pozitive ale procesului de asociere a României la UE ar tre-
bui să fie induse de: liberalizarea comerţului, stimularea schimburilor comercia-
le şi asistenţa financiară acordată de UE. 
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Răspunsul la întrebarea simplă - ce pierde şi ce câştigă România în pro-
cesul de integrare în Uniunea Europeană - ar putea reieşi din analiza factorilor 
de influenţă a costurilor şi beneficiilor integrării europene în perioada de pre-
aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în perioada ce urmează după liberali-
zarea totală a comerţului cu produse industriale între cele două părţi.  

Identificarea costurilor şi a beneficiilor României după momentul în care 
va deveni membră a UE ar necesita un studiu amplu, interdisciplinar, care să 
abordeze aspectele politice, economice, sociale şi culturale. 

Factorii de influenţă pentru costuri şi beneficii ale integrării sunt: Acordul 
de Asociere la UE (Acordul European), asistenţa financiară şi efortul propriu 
pentru îmbunătăţirea performanţelor economice. 

 

I. Impactul Acordului de asociere la UE (Acordul European) asupra 
României 

În baza Acordului European între UE şi România, intrat în vigoare în anul 
1995, dar acţionând de facto din 1993 printr-un Acord Interimar, schimburile 
comerciale se liberalizează treptat, în decurs de zece ani, în scopul amplificării 
lor în ambele sensuri şi integrării treptate a pieţelor.  

 

Costuri sau pierderi 

În prezent, exporturile industriale ale României – confecţii, produse side-
rurgice şi metalurgice - sunt încă supuse unor bariere tarifare şi netarifare pe 
piaţa UE, ceea ce limitează dezvoltarea liberă a acestora, în funcţie de raportul 
cerere/ ofertă. 

Produsele agricole au condiţii nefavorabile la exportul în UE, datorită re-
stricţiilor cantitative şi sanitar - veterinare impuse produselor agricole pe piaţa 
UE, astfel încât, exportatorii de produse agricole înregistrează pierderi, îndeo-
sebi la produse lactate, carne, cereale şi animale vii

1
. 

Firmele exportatoare de produse agricole, de dimensiuni mici şi medii în 
cele mai multe cazuri, pierd beneficiile potenţiale pe piaţa UE, ca urmare a ne-
cunoaşterii suficiente a prevederilor Acordului European şi a deficienţelor de 
informare. O asistenţă atentă acordată exportatorilor agricoli, i-ar putea trans-
forma din perdanţi în câştigători. 

Liberalizarea tot mai mare a comerţului agricol va spori presiunile concu-
renţiale asupra pieţei interne româneşti de produse agricole, producătorii ro-
mâni fiind perdanţi. Este greu de presupus că producătorii agricoli români vor fi 
transformaţi din perdanţi în câştigători în perioada de preaderare, deşi se aş-
teaptă o serie de schimbări în această direcţie, în funcţie de fondurile europene 

                                                        
1
 Virginia Câmpeanu, “Impactul Acordului European asupra agriculturii”, IEM, 1998. 
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disponibile (SAPARD). Oricum, România nu reprezintă o ameninţare pentru 
piaţa agricolă a UE (aşa cum se întâmplă cu Polonia), agricultura românească 
fiind puternic afectată de crize accentuate în perioada de tranziţie.  

Perioada 2001-2006 va constitui etapa finală a liberalizării totale a co-
merţului între cele două părţi, aşa cum prevede Acordul, fiind exceptate produ-
sele agricole. Presiunile concurenţiale vor atinge niveluri record în această 
perioadă, în special pentru produsele industriale, astfel încât producătorii in-
terni şi exportatorii din multe sectoare industriale vor fi perdanţi. 

 
Influenţe pozitive sau beneficii 

Creşterea şi diversificarea exporturilor pe piaţa ţărilor membre UE şi spo-
rirea concurenţei din partea produselor europene pe piaţa românească vor 
conduce la îmbunătăţirea calităţii produselor româneşti potrivit standardelor 
europene, beneficiari fiind şi consumatorii români. 

Partenerii comerciali români ai ţărilor membre UE au posibilitatea de a 
cunoaşte, înaintea altor categorii profesionale, politica şi mecanismele pieţei 
interne a UE, câştigănd pe termen lung numai datorită acestui avantaj. 

Producătorii agricoli ar putea beneficia de sprijin financiar de restructura-
re în perioada de preaderare, transformându-se din perdanţi în câştigători, dar 
pentru aceasta vor trebui să înveţe să recurgă la consultanţă.  

 

II. Asistenţa financiară 

Asistenţa financiară acordată României de către Uniunea Europeană, 
prin fonduri Phare, ISPA, SAPARD, fonduri pentru IMM, pentru dezvoltare 
regională, pentru dezvoltarea învăţământului şi a cercetării etc este menită să 
reducă dezavantajele sau să dezvolte noi oportunităţi în perioada de preade-
rare. 

 

Costuri /Pierderi 

Instituţiile şi agenţii economici din România utilizează în prea mică măsu-
ră fondurile alocate, fiind binecunoscute situaţiile de până în anul 2000 când a 
trebuit să se returneze Uniunii Europene banii neutilizaţi, datorită politicilor gu-
vernamentale neadecvate, accesului limitat al administraţiei la informaţie şi 
structurilor monopoliste. 

O cauză extrem de importantă a neutilizării fondurilor europene este fap-
tul că românii nu cunosc modalitatea (complicată) de accedere la fondurile eu-
ropene şi există prea puţini aşa-numiţi „project design”-eri, centre sau firme 
specializate care să acorde consultanţă în scrierea unei aplicaţii, a unei cereri 
de fonduri europene, iar cei existenţi sunt prea puţin mediatizaţi.  
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Beneficii 

Reţeaua Centrelor de Studii Europene infiinţate în anul 2000, împreună 
cu Institutul European Român ar putea să îndeplinească acest rol de consul-
tanţă în domeniul „project design”, extrem de important pentru utilizarea în vii-
tor a asistenţei financiare acordate de UE, ceea ce ar da naştere la mulţi 
câştigători în diverse sectoare economice şi sociale. Aceste centre ar trebui 
însă să fie mai active în domeniul activităţilor de consultanţă şi training şi să fie 
sprijinite în continuare de Uniunea Europeană. 

 
III. Efortul propriu al României pentru îmbunătăţirea performanţelor 

economice şi sociale 

Performanţele economice scăzute ale României (aşa cum rezultă din 
primul capitol) au determinat şomajul şi au majorat nevoia de sprijin social pen-
tru categoriile defavorizate. Alocaţiile limitate în volum şi timp, au condus la să-
răcirea unei mari mase a populaţiei care trăieşte sub pragul sărăciei, 
concomitent cu creşterea infracţionalităţii. 

  

Costuri/ Pierderi 

Şomerii pe termen lung, care nu s-au reorientat profesional, proveniţi în 
special din zonele industriale defavorizate, unde întreprinderile de stat cu pier-
deri au fost lichidate, sunt principalii perdanţi. Mulţi dintre ei au fost implicaţi în 
crima organizată sau în activităţi criminale. Pentru această întreagă categorie 
este improbabilă transformarea lor din perdanţi în câştigători. 

Clasificarea câştigătorilor şi perdanţilor din România, pe sectoare econo-
mice şi grupe profesionale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană 
relevă următoarele aspecte: 

 

Câştigători pe sectoare economice 

 Administraţia publică şi serviciile publice care beneficiază de sprijinul UE 
pentru construcţia instituţiilor şi educaţie profesională continuă; 

 Întreprinderile care constituie monopol de stat (îndeosebi din domeniul 
utilităţilor) şi primesc subvenţii de la bugetul statului sau fonduri de re-
structurare de la UE; 

 Industriile de petrol şi gaze; 

 Infrastructura care se construieşte, restructurează sau se repară; 

 Instituţiile de piaţă, precum, Bursa de Valori şi bursele de mărfuri; 

 Întreprinderile şi instituţiile care primesc fonduri europene de cooperare 
şi dezvoltare regională, la nivel municipal şi regional; 

 Întreprinderile mici şi mijlocii care primesc sprijin financiar din fonduri 
speciale sau atrase din UE;  
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 Educaţia universitară şi cercetarea care beneficiază de fonduri europe-
ne, nu şi cele care se bizuie pe finanţare bugetară. 
 

Perdanţi pe tipuri de agenţi economici 

Există două tipuri de întreprinderi perdante:  

 Întreprinderi de stat performante, cărora li s-au retras subvenţiile bugeta-
re sau alte subvenţii instituţionale. Acestea se găsesc în: 

 sectoare industriale, precum siderurgia, industria chimică, construcţii 
de maşini şi de nave; 

 monopoluri de stat, în special în domeniul utilităţilor; 

 agricultura şi domeniul forestier; 

 educaţia primară şi secundară, cercetarea fundamentală; 

 cultura, arta; 

 sănătatea şi sistemul asigurărilor sociale. 

 Întreprinderi de stat neperformante, care depind în totalitate de subvenţii-
le statului, sau au acumulat arierate.  
Consecinţele negative asupra perdanţilor – sectoare economice- ar pu-

tea spori pe termen mediu concomitent cu deschiderea pieţelor în România şi 
s-ar putea amplifica în continuare, pe măsură ce va creşte concurenţa în difer i-
te sectoare şi grupuri sociale. 

Pentru a reduce numărul de perdanţi ai procesului de preaderare la UE, 
politica României trebuie să se axeze pe consolidarea economiei de piaţă, prin 
introducerea reglementărilor privind piaţa internă (comună) europeană şi prin 
rstructurarea şi modernizarea industriilor. Dacă aceste sectoare şi activităţi vor 
deveni compatibile cu reglementările Uniunii Europene, consumatorii români 
vor fi câştigători. 

Deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană la începutul 
anului 2000, constituie un mare câştig pentru România, care va trebui să stab i-
lească mecanismele şi instrumentele politice pentru continuarea ajustărilor în 
perioada de preaderare.  

Pregătirea aderării ar trebui să conducă la: 

 adoptarea unor politici care să diminueze decalajele faţă de Uniunea Eu-
ropeană în ceea ce priveşte productivitatea şi veniturile populaţiei; 

 acceptarea derogărilor tranzitorii pe termen mediu pentru acquis-ul co-
munitar, care să reducă riscul creării mai multor perdanţi decât câştigă-
tori. 

 



 

 

Capitolul 4 
UNIFICAREA CONTINENTULUI EUROPEAN - O 

ABORDARE LA ORIZONTUL VIITORULUI-TRECUT  

 

4.1. Anul 2010- „Visul‖ de la Copenhaga s-a îndeplinit 

Acum, la începutul anului 2010 au trecut 20 de ani de la sfârşitul erei 
comuniste în Europa de Est şi cinci ani de la extinderea Uniunii Europene, cu 
10 dintre ţările care au candidat la integrarea europeană, aflate în centrul, estul 
şi sudul continentului european.  

La 1 ianuarie 2010, încă două ţări au întregit „familia europeană”, după 
numeroase eforturi de realizare a economiei de piaţă funcţionale, de reducere 
a decalajelor economice faţă de celelalte 25 de ţări, cu care au fost comparate 
de când au devenit, în prima jumătate a anilor ‟90, ţări asociate la UE. Aceste 
două ţări au reuşit, cu forţe proprii şi sprijin european să îndeplinească toate 
criteriile de aderare stipulate de Consiliul European de la Copenhaga- criteriul 
politic, criteriul economic şi acquis-ul comunitar. 

Pentru aceste două ţări, cel mai greu de îndeplinit a fost criteriul econo-
mic, pe de o parte, datorită decalajelor economice, vizibile în 1990 între ele şi 
celelalte ţări foste comuniste; pe de altă parte, datorită faptului că au fost pu-
ternic afectate de războiul din Iugoslavia, ceea ce le-a diminuat şi amânat po-
sibilităţile de redresare. 

Acum, în anul 2010, Uniunea Europeană are 27 de state membre, adău-
gându-se la UE-15 în cursul actualului deceniu, alte 12 state : Bulgaria, Cehia, 
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia 
şi Ungaria.   

Faţă de începutul secolului XXI, UE-27 deţine o suprafaţă mai mare cu 
34% şi o populaţie majorată cu circa 30%. În acest fel, Uniunea Europeană a 
devenit o mare forţă economică în lume, o piaţă cu potenţial ridicat, mai mare 
decât cea a SUA, numărând aproape 500 milioane de locuitori. 

În anii 2000-2010 cele 27 de ţări care fac azi parte din Uniunea Euro-
peană au traversat o perioadă de mari prefaceri economice, sociale şi instituţi-
onale, în dorinţa comună de a se îndeplini „visul” de la Copenhaga anului 
1993, visul de extindere a Uniunii Europene spre orice stat european care do-
reşte şi care îndeplineşte anumite criterii de integrare, visul unificării continen-
tului european într-un climat de pace şi stabilitate. Nu trebuie uitat că de-a 
lungul istoriei continentului european au existat mai multe încercări de unificare 
a acestuia, caracterizate însă de „utilizarea forţei”. Este pentru prima oară când 
visul unificării se realizează în mod paşnic, pe baza voinţei libere a statelor im-
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plicate.   

Procesul de pregătire a extinderii UE a fost îndelungat şi încă nu este în-
cheiat, întrucât alte nouă state din sud-estul Europei se pregătesc intens pen-
tru a adera la marea familie europeană, la UE 27. 

UE-15 a trebuit să facă reforma instituţiilor, înainte de a primi noi 
membri, întrucât instituţiile care fuseseră stabilite pentru o comunitate de şase 
ţări, în urmă cu peste 50 de ani, nu mai corespundeau, oricum, nici pentru Uni-
unea celor 15 şi, cu atât mai mult, pentru Uniunea celor 27. 

Consiliul European de la Köln (iunie 1999) a decis să discute la Conferin-
ţa Interguvernamentală din anul 2000 trei reforme instituţionale cruciale: mări-
mea şi componenţa Comisiei Europene, ponderea voturilor în Consiliu şi 
extinderea sistemului de vot cu majoritate calificată în Consiliul European.  

Negocierea reformelor instituţionale ale Uniunii a fost dificilă şi a durat 
mai mult decât se previzionase, întrucât existau interese diferite între statele 
membre, în special, între cele mari şi cele mici pentru alocarea „democratică” a 
voturilor în Consiliu.  

Pentru a demonstra că sistemul drepturilor de vot trebuie schimbat, au 
fost făcute simulări (Giering şi Stubb, 1999) privind efectele lărgirii Uniunii Eu-
ropene asupra drepturilor de vot în Consiliu, ponderate cu populaţia fiecărei ţări 
membre, în ipoteza păstrării sistemului. Calculele arătau că dintr-un total de 
132 de voturi, 87 reveneau UE-15, iar 45 de voturi celor 12 state noi membre. 
Cele mai mari numere de voturi erau concentrate de şapte state; câte 10 în 
Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, câte opt în Spania şi Polonia, şase în 
România. 

Cum negocierile îndelungate asupra celor trei reforme instituţionale au 
atins în anul 2003 un „punct mort”, statele membre ale UE-15 au ajuns la un 
acord pentru a face doar uşoare schimbări, care să permită extinderea Uniunii 
cu primul val de 10 ţări candidate, care incheiaseră negocierile de aderare. 

O dată cu prima extindere spre est a Uniunii Europene în anul 2005, 
balanţa între statele membre care susţineau extinderea şi cele care susţineau 
adâncirea integrării europene s-a înclinat spre cele din urmă. Germania, de 
exemplu, confruntată tot mai mult cu problemele economice şi sociale interne 
nu a mai susţinut după anul 2005 ideea extinderii europene, cu atât mai mult 
cu cât vecinii săi se integraseră. Nici celelalte state nu au manifestat entuziasm 
pentru noi extinderi, întrucât ar fi presupus alte reforme instituţionale. Mai mult, 
începeau să resimtă eforturile făcute şi impactul primei lărgiri şi, nu doreau ca 
acestea să se accentueze. Din punctul nostru de vedere, acestea au fost prin-
cipalele motive reale ale statelor membre ale Uniunii pentru care cele două ţări 
candidate nu au aderat la momentele pe care şi le propuseseră. 

Pentru cele două state rămase în afara Uniunii Europene situaţia pă-
rea fără speranţă în anul 2005, ele rămânând pe aceleaşi posturi de ţări candi-
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date pe care le dobândiseră la sfârşitul anului 1999, la Consiliul European de la 
Helsinki. Deşi făcuseră progrese evidente comparativ cu situaţia anterioară 
anului 2000, în sensul realizării unor ritmuri superioare de dezvoltare econom i-
că şi transformări, pentru a ajunge la o economie de piaţă funcţională (în con-
cordanţă cu strategiile lor de dezvoltare pe termen mediu, până în 2004), ele 
nu au reuşit să închidă toate cele 31 de capitole ale acquis-ului comunitar şi 
nici nu au atins asemenea performanţe economice, care să determine reduce-
rea semnificativă a decalajelor faţă de celelalte ţări şi să îndeplinească criteriul 
economic.  

Începând cu anul 2005, cele două ţări rămase candidate la UE s-au mo-
bilizat cu mai multă ambiţie şi voinţă, fiind conştiente de situaţia dificilă în care 
se află:  

 au implementat o nouă strategie pe termen mediu; 

 au accelerat reformele şi ritmurile de dezvoltare (peste 6% anual în peri-
oada 2005-2009), fiind sprijinite de fondurile europene; 

 au acordat stimulente investitorilor străini şi au atras în acest fel influxuri 
mai mari de investiţii străine directe, în special din ţările membre ale UE-
25;  

 au stimulat creşterea consumului intern, care a indus creşterea producţi-
ei de bunuri şi servicii şi reducerea şomajului; 

 inflaţia a fost redusă sau menţinută la 1 cifră (sub 5%), deficitele bugeta-
re s-au situat sub 3% din PIB, dobânzile medii practicate s-au redus, iar 
cursurile de schimb s-au cvasistabilizat, apropiindu-se de criteriile de 
convergenţă la Uniunea Monetară; 

 au negociat în continuare capitolele acquis-ului, astfel încât în anul 2008 
au încheiat negocierile de aderare, în 2009 au organizat referendum na-
ţional pentru ca populaţia să-şi spună cuvântul cu privire la aderare, în 
paralel cu ratificarea Tratatului de aderare de către Parlamentul Euro-
pean şi de către parlamentele ţărilor membre şi au devenit membre ale 
Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2010.  
 

Cu toate eforturile depuse de ţările central şi est-europene în primul de-
ceniu al secolului XXI, care au condus la o nouă configuraţie a Europei, se 
poate spune acum, în anul 2010, că există încă mari disparităţi între cele 27 de 
ţări membre ale Uniunii Europene, cu câştiguri şi costuri pentru toţi participanţii 
la procesul de extindere. Procesul de integrare deplină nu s-a terminat. Am pu-
tea spune că el acum de-abia începe, cu alte forme de manifestare şi alte con-
diţionări, impuse de piaţă şi de reglementările care trebuie respectate. 
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4.2. Costuri şi beneficii în plan economic şi social după extinde-
rea Uniunii Europene la UE 27  

Încă de la începutul acestui secol exista opinia larg acceptată că extinde-
rea spre est a Uniunii Europene reprezintă „un proiect cu sumă pozitivă”, în 
care toţi cei 27 de parteneri câştigă pe termen lung mai mult decât pierd. 
Această estimare continuă să fie valabilă, cu referire la toate aspectele integră-
rii, de la cele politice şi de securitate, la aspectele economice şi sociale. 

În ţările central şi est-europene tranziţia la economia de piaţă s-a derulat 
concomitent cu pregătirile de aderare la UE, dar, pentru ţările cu tranziţia in-
completă până în anul 2005, a fost foarte dificil de atins integrarea pe piaţa 
unică europeană. Oricum, integrarea europeană a constituit un reper important 
şi „un catalizator” pentru stabilirea şi corectarea procesului de tranziţie, deter-
minând creşterea sprijinului intern politic şi public pentru consolidarea şi conti-
nuarea reformelor economice. 

După aderarea celor 12 state din centrul, estul şi sudul Europei la UE, au 
apărut şi continuă să apară noi provocări politice, economice şi sociale pentru 
toate cele 27 de state. 

4.2.1. Impactul integrării asupra noilor state membre din centrul  
şi estul Europei  

A. Dimensiunea economică  

Dimensiunea economică a impactului integrării europene este abordată 
de diferiţi autori

1
 din punct de vedere al liberalizării (cu cele patru dimensiuni - 

liberalizarea mişcării  mărfurilor, serviciilor, capitalului şi forţei de muncă), al 
politicii agricole comune (PAC), al asistenţei financiare şi al Uniunii Economice 
şi Monetare (UEM). 

 

a) Liberalizarea comerţului cu mărfuri 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

Exportatori  
Consumatori 
Întreprinderi câştigătoare 
din tranziţie (dublu câşti-
gători) 

Estonia 
Letonia 
Lituania 
Cehia 
Ungaria 
Polonia 
Slovenia 
Slovacia 

Producători interni care dispar din 
cauza concurenţei 

Toate 

Producători care se 
restrucurează cu succes 

Toate O parte din industriile rămase 
nerestructurate 

Cehia 
Bulgaria 
România 

                                                        
1
 Helen Tang, “Winners and Losers of EU Integration”, 2000. 



 

 

843 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

  Costuri mai mari de integrare, pe 
măsură ce industriile se expun 
concurenţei 

România 
Bulgaria 

Producătorii interni, de pe 
urma adoptării taxelor 
vamale comune cu terţii 

Estonia Consumatorii, de pe urma adop-
tării taxelor vamale comune cu 
terţii 

Estonia 

  Exportatorii din zonele libere, care 
plătesc taxe la import, după adop-
tarea taxelor vamale comune cu 
terţii 

Toate zonele 
libere  

Sursa: Virginia Câmpeanu, Tabel sinoptic. 

 

b) Liberalizarea serviciilor 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

Consumatorii, beneficiari de cali-
tate superioară şi preţuri scăzu-
te, în baza concurenţei 

Toate Utilităţi publice  Toate 

Telecomunicaţii private şi cu 
participare străină 

Toate, după 
abolirea mo-
nopolului 

Energie monopol de stat Toate 

Bănci, asigurări private Ungaria 
Polonia 
Cehia 

Finanţe, asigurări monopol de stat Toate 

Transporturi, avantaje geografi-
ce şi de costuri 

Toate Căi ferate monopol de stat 
 

Toate 

Construcţii Toate Transporturi aeriene monopol de 
stat 

Toate 

Export servicii culturale Toate   

Turism, comerţ cu amănuntul, 
reparaţii 

Pe măsură ce 
fac faţă concu-
renţei 

  

 

c) Mişcarea de capital 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

Tările ce atrag mari investiţii 
străine directe (ISD) 

Ungaria Tările care atrag investiţii străine 
directe relativ mici 

România Bul-
garia 

Restructurarea prin atragerea 
de ISD 

Slovenia Industriile de automobile, cami-
oane, alimente, băuturi 

Toate unde 
ISD au intrat pe 
piaţă protejate 
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d) Mişcarea forţei de muncă 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

  Migraţie spre ţările mai bogate UE-15 

  Diferenţe regionale sporite privind şomajul şi sala-
riile 

Toate  

 

e) Agricultura 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

Fermierii mari, prin primirea sub-
venţiilor mai mari 

Ţările 
baltice  
România 
Polonia 

Fermierii mici Ţările 
baltice  
România 
Bulgaria 

Unii producători Cehia Consumatorii datorită preţurilor mai 
mari după integrare 

Toate 

 

f) Asistenţa financiară 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

Regiunile beneficiare de fonduri structurale Toate   

    

 
B. Dimensiunea socială 

Beneficii/Câştigători Ţara Costuri/Perdanţi Ţara 

Adulţi 31-45 ani Ţările 
baltice 

Adulţi sub 30 ani Ţările 
Baltice 

  Pensionari fără acţiuni lichide/ conver-
tibile 

Toate 

  Minorităţi cu tendinţa de a fi excluse 
(rromi) 

Cehia 
Polonia 
România 
Bulgaria 

Populaţie sub 35 ani Toate Populaţie peste 35 ani Polonia 

- cu studii universitare de : 
- drept internaţional 
- economie 
- bănci- finanţe 
- limbi străine 
- inginerie  

Toate Şomerii pe termen lung România 

Oficialii din administraţia publică Toate   

4.3. Probleme cu care se confruntă UE după extindere  

 Instrumente politice neadecvate: fondurile structurale care ar trebui să 
rezolve creşterea disparităţilor economice şi sociale din UE –27 favori-
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zează vechii membri faţă de cei noi şi pe cei din primul val faţă de cei din 
al doilea val. 

 Adâncirea disparităţilor regionale, determinată de creşterea concurenţei 
după lărgirea UE, nu se poate rezolva prin utilizarea fondurilor structura-
le, ceea ce constituie o sursă de crize sociale regionale. 

 Introducerea politicii agricole comune în noile ţări integrate determină 
creşterea preţurilor la consumatori, afectând, în special, păturile sărace; 
unele ţări solicită admiterea preţurilor de consum diferenţiate, până la 
schimbarea PAC. 

 Exacerbarea problemelor de securitate, în condiţiile migraţiei şi crimei 
organizate transfrontaliere. 
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VÂLCEANU Grigore, 237, 322, 648, 

673 (LXV) 
VALDÉS A., 621 (LXV) 
VÂLSAN Călin, 645, 650, 673 (LXV) 
VARVARA Camelia, 728 (LXV) 
VASI Beatrix, 728 (LXV) 
VASILE Valentina, 231, 321 (LXV) 

VERGER D., 11 (LXV) 
VERNON R., 673 (LXV) 
VILĂU Cornel, 727 (LXV) 
VLAICU Sorina, 728 (LXV) 
 
WERNER P., 570 (LXV) 
 
ZAHIU L., 211, 604, 630, 631 (LXV) 
ZAMAN Gheorghe, 233, 237, 321, 322, 

648, 673  (LXV) 
ZAMFIR Cătălin, 728 (LXV) 
ZĂVOIANU Ion, 728 (LXV)

 


