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ABSTRACT 

 
Romanian fertility described very uncommon developments during the 

last 40 years as a consequence of different official regulations regarding 
contraception and, particularly, abortion. 

The main objective of this study is the analysis of the strong changes in 
Romanian fertility by age from 1956 to 1995 and the impact ofthese (period) 
changes on fertility offemale birth cohorts. Age-specific fertility rates, completed 
fertility and mean age at childbirth are presented and analyzed for birth cohorts 
1928-1970. 

Although official data on age-specific fertility are available since 1956 
only, estimations for 1900, 1905-1909, 1910, 1930 and 1932-1936 are 
presented (from Retegan, 1962) and a long-term view on changes in fertility by 
age can be examined. 

Using new (unpublished till now) data on birth rate (as well as on death 
and marriage rate) since 1871, one of the most important finding of our long-
term period approach is that the decline of Romanian fertility started at 1885 
and not after the WW1 as we have thought till now. The data on mortality and 
nuptiality for the same period confirm that conclusion and a new perspective on 
demographic transition in Romania is under consideration. 

The longitudinal analysis shows a strong impact of forced increase of 
fertility after the draconian regulations on contraception and abortion adopted 
in 1966. The completed fertility of a number of female birth cohorts (1940-
1950) was „mechanically" pushed over the replacement level, very important 
changes being quantified in the age-structure (timing) and the prevalence of 
fertility, ofthese cohorts. 

The drop of Romanian fertility after 1989 (once the contraception and the 
abortion became free) has increased the deterioration of the age-structure of 
the population. 

A number of considerations on links between present fertility trends and 
expected female cohort fertility are presented. 

One of the conclusions is evident: any future potential increase of period 
fertility implies changes in the couples decision on number of children. Only a 
strong economic and social recovery couid have a potential positive effect on 
fertility (as well as on the other demographic variables). The present socio-
economic situation does not allow such a perspective.
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1. INTRODUCERE 

 
 

Fertilitatea feminină a avut în România, în ultimele patru decenii, mişcări 
şi dezvoltări care, prin amplitudinea lor, îi conferă particularităţi importante în 
raport cu celelalte populaţii europene, chiar dacă evoluţia dominantă a feno-
menului în aceste populaţii – cea de scădere – este definitorie şi pentru ţara 
noastră. Aceste particularităţi nu provin decât în mod secundar din stadiul atins 
de ţara noastră în dezvoltarea economică şi socială, originea lor aflându-se, 
fundamental, în politica demografică a vechiului regim. 

Datele statistice oficiale permit studiul fertilităţii pe vârste sau grupe de 
vârstă numai începând cu anul 1956. O serie dinamică de 40 de ani nu este 
puţin. Dar nici suficient pentru a putea sesiza caracteristicile mişcărilor de lun-
gă durată ale unui fenomen a cărui scădere a început, în multe din populaţiile 
europene, încă în secolul trecut şl, mai ales, pentru a constitui (ori reconstitui) 
fertilitatea în sânul unui mare număr de generaţii feminine, acolo unde se defi-
neşte şi adoptă modelul reproductiv rezumat în cei doi indicatori fundamentali 
ai acestuia – intensitatea (prevalenţa) şi calendarul. 

Ceea ce ne propunem în acest studiu este în primul rând o analiză a evoluţiei 
fertilităţii în România după anul 1955 şi, pornind de la informaţiile transversale, de-
terminarea fertilităţii complete a unui număr de generaţii feminine. Vom putea ast-
fel judeca dintr-o dublă perspectivă – transversală şi longitudinală – manifestările 
de excepţie în peisaj european ale fertilităţii româneşti. Studiul continuă, în bună 
măsură, o problemă tratată de autor în două articole anterioare (Gheţău, 1981; 
1987). Sperăm însă ca acum, în 1996, să oferim cititorului nu numai o informaţie 
demografică considerabil mai bogată, inedită în bună parte, ci şi o interpretare mai 
completă decât în precedentele două studii şi lipsită de orice barieră ideologică. 
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2. VIZIUNEA TRANSVERSALĂ A FENOMENULUI 

2.1. Date disponibile 

Statisticile oficiale publicate asupra ratei natalităţii în România, la terito-
riul ei actual, încep cu anul 1930 (Anuarele statistice ale României). Există, 
evident, informaţii extrem de valoroase asupra natalităţii şi înainte de anul 
1930, chiar de la mijlocul secolului trecut, dar la teritoriul de atunci al ţării, ceea 
ce limitează considerabil posibilităţile de analiză a evoluţiei fenomenului într-o 
perioadă în care acesta a cunoscut unele dintre cele mai importante schimbări. 

Ratele de fertilitate pe grupe cincinale de vârstă sunt disponibile, din sur-
se oficiale, începând cu anul 1956 (Comisia Naţională pentru Statistică, 
1995;1996). Informaţii mai detaliate, rate pe ani de vârstă (vârsta în ani împli-
niţi), există publicate numai începând cu anul 1968 (Comisia Naţională pentru 
Statistică, 1994a – pentru anii 1968-1991 şi caietele anuale de date „Născuţii-
vii în anul...." – pentru anii 1992-1995). 

Pentru anii anteriori lui 1956, informaţiile asupra fertilităţii (la nivel naţio-
nal) se limitează la valoroasele reconstituiri ale lui Retegan (1962), cuprinzând 
rata fertilităţii generale şi rata natalităţii pentru anii 1900-1960, precum şi ratele 
de fertilitate pe grupe de vârstă în anii 1900, 1905-1909, 1910, 1930 şi 1932-
1936. Există, de asemenea, o serie elaborată în a doua parte a anilor '60 de 
Comisia Naţională pentru Statistică (Direcţia Centrală de Statistică, 1968) refe-
ritoare la numărul populaţiei şi indicatorii mişcării naturale (deci inclusiv rata 
natalităţii) în perioada 1871-1929, publicată, din păcate, doar parţial (valori 
medii cincinale acoperind perioada 1886-1930) (Lungu,1987) şi pe care o vom 
folosi şi noi dar în integralitatea ei. 

Indiferent dacă facem referire la nevoile stricte ale studierii şi cunoaşterii 
propriei istorii demografice ori la studii comparative, cu situaţia din alte ţări, da-
tele disponibile asupra fertilităţii în ţara noastră pot fi calificate drept modeste, 
atât în ceea ce priveşte întinderea perioadei acoperite, cât şi în ceea ce priveş-
te caracteristicile fenomenului. Chiar dacă după anul 1966 informaţiile existen-
te (nu şi disponibile în totalitate) asupra fertilităţii sunt relativ  importante ca volum 
şi număr de caracteristici, ne lipsesc – nu numai în cazul fertilităţii de altfel – 
serii şi caracteristici fundamentale pentru scrierea istoriei demografice a ţării şi 
pentru cunoaşterea fazelor şi particularităţilor tranziţiei demografice, proces 
care reprezintă de fapt o componentă a evoluţiei generale a societăţii româ-
neşti. 

Datele pe care le vom folosi în acest studiu sunt următoarele: 

 numărul de născuţi şi rata natalităţii din seriile Comisiei Naţionale 
pentru Statistică (cele publicate – acoperind perioada 1930-1995 şi 
cele nepublicate încă – pentru perioada 1871-1929 (atât pentru între-
gul teritoriu actual al României, cât şi pentru Vechiul Regat-la suprafa-
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ţa actuală a acestuia şi Transilvania)); rata natalităţii din seria 
Retegan (care diferă nesemnificativ de seria CNS) va fi folosită numai 
în mod secundar, în tentativa de estimare a fertilităţii generale în anii 
1871-1899; 

 rata fertilităţii generale din seria Retegan – pentru anii 1900-1955 şi 
din seria CNS – pentru anii 1956-1995; 

 ratele de fertilitate pe grupe de vârstă în anii 1900, 1905-1909, 1910, 
1930 şi 1932-1936 din seria Retegan; 

 ratele de fertilitate pe ani de vârstă (vârsta atinsă în cursul anului) în 
anii 1966-1995, elaborate de autor; 

 ratele de fertilitate pe ani de vârstă (vârsta atinsă în cursul anului) în 
generaţiile feminine 1928-1970, elaborate de autor; 

 descendenţele generaţiilor feminine la recensămintele din anii 1966, 
1977 şi 1992; 

 descendenţele finale ale femeilor în vârstă de 50-59 şi 60 ani şi peste 
la recensământul din anul 1912; 

 ratele de nupţialitate pentru anii 1871-1930 din menţionata serie ne-
publicată încă a CNS (DCS); 

 tabelele de mortalitate pentru anii 1900, 1912, 1930 şi cele din peri-
oada postbelică elaborate de CNS (DCS); 

 tabele de mortalitate pentru anii 1989-1995, elaborate de autor; -
ratele de natalitate şi mortalitate în România în anii 1888-1929 publi-
cate de Trebici (1981); 

 ratele de natalitate şi mortalitate în România şi Italia, pentru anii 1860-
1940, publicate de Chesnais (1986); 

 alte date (ale căror surse vor fi indicate în lucrare). 
Credem că avem în aceste date cea mai bogată informaţie utilizată până 

acum în studiul evoluţiei de lungă durată a fertilităţii în România. 

2.2. O indispensabilă privire istorică 

Deşi analiza noastră în plan transversal se concentrează asupra perioa-
dei postbelice, şi după anul 1955 îndeosebi, nevoia unor observaţii care să 
plaseze evoluţiile din această perioadă într-un context istoric de întindere mai 
mare ni se pare indispensabilă, fie şi numai pentru faptul că scăderea fertilităţii 
în perioada postbelică se înscrie – cu toate perturbaţiile de natură voluntaristă 
pe care le-a suferit fenomenul – într-o tendinţă declanşată cu mult timp înainte. 
Este deci de admis că, cel puţin în parte, factorii şi mecanismele care au de-
clanşat scăderea nivelului fenomenului şi i-au intensificat ulterior evoluţia des-
cendentă, au acţionat şi în perioada la care ne referim. În plus, amintita serie 
de date asupra mişcării naturale în perioada 1871-1929 oferă informaţii inedite 
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şi utilizarea ei pentru mai buna cunoaştere a evoluţiei fertilităţii în România ni 
se pare indispensabilă. 

Chiar dacă nu intenţionăm să abordăm în acest studiu de o manieră di-
rectă şi unitară vasta şi complexa problematică a tranziţiei demografice în Ro-
mânia (sperăm însă să o facem în viitorul apropiat), vom fi obligaţi să intrăm în 
aria acesteia, evoluţia de lungă durată a fertilităţii impunând unele aprecieri 
asupra „tranziţiei" fenomenului. Această privire retroactivă ne va conduce la o 
concluzie doar aparent surprinzătoare: la întrebarea „Când a început procesul 
de scădere a fertilităţii în România?" se poate da astăzi un nou răspuns, mai 
nuanţat şi mai bine susţinut cu argumente statistice, în lumina datelor disponi-
bile. Ţinem să menţionăm însă că informaţii suplimentare sunt încă necesare 
pentru o argumentare lipsită de orice dubiu. 

Există, după cum vom vedea, motive pentru o abordare diferenţiată regi-
onal, la nivel de provincii istorice, a evoluţiei de lungă durată a fertilităţii pe ter i-
toriul actual al României, deosebiri semnificative putând fi sesizate între Ve-
chiul Regat şi Transilvania. O abordare şi o viziune generală, la nivelul întregii 
ţări, ni se par însă la fel de motivate (în fond, schimbările de mare amploare 
care intervin în evoluţia fenomenelor demografice, şi a fertilităţii îndeosebi, la 
nivelul unei populaţii naţionale încep în aproape toate cazurile la nivelul unor 
subpopulaţii) şi le vom acorda prioritate, conştienţi fiind de faptul că o astfel de 
opţiune ar putea constitui, în sine, un subiect de dezbatere. 

Evoluţia paralelă a numărului de născuţi vii şi a ratei natalităţii după 
anul 1870 – figura 1 – ne oferă un prim set de informaţii extrem de valoroase.. 
Cu excepţii dar nesemnificative, numărul născuţilor a crescut până în preajma 
primului război mondial, ajungând la aproape 524 mii în 1912 şi menţinându-se 
la peste 500 mii şi în următorii doi ani. Nivelul de după război nu mai atinge 
valorile din anii 1911-1914 şi se situează, în cei mai mulţi dintre anii interbelici, 
la 460-480 mii, întrerupând creşterea dinainte de război şi marcând semne ale 
unei relative stabilizări, la un palier inferior însă, chiar dacă printr-o ultimă 
„zvâcnire" bariera celor 500 de mii este depăşită în 1932. Şi după cel deal doi-
lea război mondial numărul de născuţi se plasează – până la mijlocul anilor '50 
– la valori mai mici decât cele dinaintea conflagraţiei, între 400-450 mii (lăsând 
la o parte primii trei ani postbelici). 

Evoluţia numărului de născuţi începând cu mijlocul anilor '50 este una de 
excepţie în context european. Rezumând-o, ne vom mărgini a reaminti că nu-
mărul născuţilor a scăzut rapid în toată perioada 1956-1966, a marcat o adevă-
rată explozie în 1967-1968 (depăşindu-se în ambii ani cifra record din 1912 – 
aproape 524 mii), după care tendinţa descendentă se reinstalează, fiind între-
ruptă temporar la mijlocul anilor '70 şi '80 de măsuri voluntariste şi cunoscând 
o veritabilă cădere după anul 1989. Întregul context şi mecanism ale acestor 
evoluţii unice sunt bine cunoscute şi nu vom insista asupra lor. 

Rezumând doar evoluţia numărului de născuţi vii în perioada 1871- 
1995, vom face observaţia că pornind de la mai puţin de 300 mii la începutul 
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acestei perioade şi trecând de 450-500 mii înainte şi după primul război mon-
dial, numărul născuţilor ajunge din nou la sub 300 mii după 120 de ani – în 
1991 -, şi la numai aproape 240 mii în 1995. În aceeaşi perioadă, numărul po-
pulaţiei ţării a crescut de 2,6 ori, trecând de la 8,7 la 22,7 milioane locuitori. 

Să ne întoarcem însă la figura 1 pentru a arunca o privire asupra evoluţiei pa-
ralele a numărului de născuţi şi a ratei natalităţii. 

Avertizând cititorul asupra scărilor diferite ale celor doi indicatori (şi deci 
asupra nevoii de a nu ţine cont de raportul în care se află curbele la un mo-
ment dat), vom preciza că ceea ce ne interesează este numai evoluţia nivelului 
natalităţii şi mişcările paralele ale celor doi indicatori. 

Spre deosebire de evoluţia valorii absolute a numărului de născuţi, evo-
luţia ratei natalităţii se află sub dubla influenţă a numărului de născuţi şi a rit-
mului de creştere a populaţiei. 

Dacă omitem, din raţiuni evidente, perioada de după anul 1966 (şi anii 
aflaţi sub impactul direct al războiului), curba natalităţii în ultimele trei decenii 
ale secolului trecut şi în cele aproape şapte decenii ale secolului nostru are o 
alură mult mai regulată şi descrie tendinţe clare: creştere până la mijlocul anilor 
'80 ai secolului trecut şi scădere după acest vârf, mai lentă până la primul răz-
boi mondial şi rapidă între cele două războaie mondiale, în anii '50 şi prima ju-
mătate a anilor '60. Chiar dacă indicatorul cunoaşte un uşor reviriment la nive-
lul perioadei 1906-1912, valorile sale se situează sub 40 la mie (exceptând 
anul 1912), ca şi în anii 1900-1905, comparativ cu valorile mai mari de 40 la 
mie (42- 44, în general) din anii 1881-1897. 

Scăderea de lungă durată a natalităţii în România îşi are deci începuturi-
le în ultima parte a secolului trecut, mai precis – la mijlocul anilor '80, valorile 
de 43-44 la mie din acea perioadă nemaifiind întâlnite ulterior (a se vedea şi 
figura 2). Deşi, teoretic, ipoteza unei scăderi mai timpurii nu trebuie exclusă (în 
lipsa datelor), este greu de admis că au existat ani anteriori cu valori mai mari 
de 43-44 la mie. Ar fi însemnat – examinând figura 1 – să asistăm, înainte de 
1871, la o scădere având două caracteristici foarte bine definite şi greu de în-
deplinit: 1. o dimensiune deosebit de mare, de la cel puţin 45 la sub 33 la mie 
(valoarea din 1872) şi 2. o etalare pe o perioadă lungă, de moment ce redresa-
rea care i-ar fi urmat ar fi necesitat nu mai puţin de 15 ani (1870-1885) şi la 
sfârşitul căreia natalitatea să fi ajuns la valori mai mici de 45 la mie (cele de la 
mijlocul anilor '80). Vom reveni asupra problemei, având în vedere importanţa 
ei. 

Evoluţia paralelă a numărului de născuţi şi a ratei natalităţii relevă tendin-
ţe cvasiidentice după primul război mondial, fireşti în condiţiile instalării scăderii 
numărului de născuţi. Desenul diferit al celor două curbe, chiar opus, dinaintea 
primului război mondial, nu este decât rezultatul unei dinamici considerabil mai 
rapide a numărului populaţiei în raport cu numărul născuţilor – creşterile fiind 
de 33 şi respectiv 15 la sută în perioada 1885-1910, factorul explicativ fiind de-
clinul important al mortalităţii în aceeaşi perioadă (rata mortalităţii trecând de la 
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valori oscilând în jurul a 30 la mie în 1885-1890 la 25 la mie după 1900) (Figu-
ra 7). 

Perioada 1871-1995 este o perioadă lungă, chiar foarte lungă în evoluţia 
fenomenelor demografice, în general. In cei 125 de ani în România au avut loc, 
cu certitudine, cele mai ample şi profunde schimbări economice şi sociale din 
istoria ţării, schimbări care au modelat evoluţia fenomenelor şi proceselor de-
mografice. Ansamblul populaţiilor europene a cunoscut în această perioadă 
modificări fundamentale în fizionomia lor demografică.' în ceea ce priveşte evo-
luţia natalităţii în ţara noastră şi îndeosebi factorii care au putut contribui la 
scăderea ei, credem că (numai) dintr-un anumit punct de vedere – cel al naturii 
factorilor determinanţi ai fenomenului – această perioadă poate fi divizată în 
două subperioade (de lungimi foarte inegale): 1871-1956 şl 1957-1995. Apre-
ciem că în prima dintre ele evoluţia fenomenului a fost sub influenţa a ceea ce 
am putea califica drept factori socio-economici „puri". Ar putea părea stranie 
includerea în aceeaşi subperioadă a unui lung interval de timp dinaintea celui 
de-al doilea război mondial şi a zece ani din perioada postbelică, a regimului 
comunist. Ceea ce are însă comun întreaga subperioadă este contextul de 
laissez faire, de neintervenţionism de natură exogenă în materie de evoluţie a 
natalităţii. Mai precis, este vorba de absenţa unor măsuri de politică demografică 
(sau de altă natură) care să vizeze de o manieră explicită şi directă modifi-
carea evoluţiei fenomenului şi care să aibă efectele scontate. Natalitatea a 

suferit deci influenţele unei multitudini de factori socio-economici, culturali, sa-
nitari şi de altă natură prin mecanisme mai mult sau mai puţin similare cu cele 
care au acţionat şi în alte populaţii. Credem că cei zece ani de regim comunist 
incluşi în această subperioadă nu au adus (încă) elemente cauzale radical dife-
rite, ca tipologie, de cele dinaintea războiului, ci au schimbat doar ierarhiile şi 
forţa influenţei factorilor determinanţi. În schimb, în perioada 1957-1989 putem 
vorbi de schimbări importante. Natalitatea a avut niveluri, tendinţe şi mişcări 
determinate direct de legislaţia asupra întreruperii cursului sarcinii (şi modul de 
aplicare a acesteia) şi politica în domeniul contracepţiei, în general, deşi o dis-
tincţie netă trebuie operată între anii 1957-1966 şi 1967-1989. Dacă în aceşti 
din urmă ani politica brutală aspra accesului la avort şi contracepţie a fost con-
cepută şi aplicată cu motivaţie, finalitate şi chiar obiective demografice, în peri-
oada 1957-1966, când legislaţia permisivă asupra avortului adoptată la Mosco-
va a fost rapid introdusă, fără discernământ, şi în România (ca şi în celelalte 
ţări-satelit), putem vorbi de măsuri care, fără să fie motivate de o evoluţie preo-
cupantă şi îngrijorătoare a natalităţii şi fără să urmărească obiective demogra-
fice, au avut un neaşteptat efect demografic. Chiar dacă accesul la avort nu 
poate fi considerat drept cauză a scăderii natalităţii, credem că în contextul 
socio-economic al anilor '50 liberalizarea acestuia a jucat un rol cu totul speci-
al. Factorii favorabili scăderii natalităţii existau şi se acumulau, fără a-şi putea 
însă concretiza acţiunea în lipsa unor mijloace contraceptive eficiente, întreru-
perea cursului sarcinii (chiar dacă nu este mijloc contraceptiv) a reprezentat, în 
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acest context, o „supapă" extrem de eficientă în controlul naşterilor, probabil 
mai eficientă decât orice mijloc contraceptiv (care reclama anumite cunoştinţe 
şi practici bine deprinse şi aplicate) şi de aceea credem că accesul neîngrădit 
la avort a reprezentat, în condiţiile anilor '50, mai mult decât un factor important 
de accentuare a scăderii natalităţii. Numai în acest sens ne permitem să 
vorbim de elemente comune ale factorului legislativ în evoluţia natalităţii 
în perioada 1957-1989. 

Admiţând că scăderea natalităţii s-a instalat spre sfârşitul secolului tre-
cut, întrebarea pe care în mod justificat ne-o punem este dacă acestei scăderi 
a natalităţii i se asociază şi scăderea fertilităţii feminine, mai precis a ratei tota-
le a fertilităţii (RTF), adevăratul indicator al intensităţii reproducerii populaţiei, 
neinfluenţat de evoluţia numărului şi structurii pe vârste a populaţiei. În fond, 
numai o scădere semnificativă a numărului de copii pe care îi aduce pe lume o 
femeie pe parcursul întregii perioade fertile a vieţii evidenţiază instalarea con-
trolului deliberat al numărului de copii. 

Ne aflăm aici într-un punct fundamental al evoluţiei fertilităţii româneşti 
(şi al tranziţiei demografice în România) şi lipsa informaţiilor statistice adecvate 
ne obligă să recurgem la estimaţii şi ipoteze. 

Dacă pentru natalitate seria disponibilă astăzi începe la 1871, ratele de 
fertilitate pe grupe de vârstă (sau ani de vârstă) şi deci rata totală a fertilităţii 
sunt cunoscute, din surse oficiale, începând numai cu anul 1956. Avem, pe de 
altă parte, graţie deja menţionatelor reconstituiri ale lui Retegan (G. Şerbu), 
rata fertilităţii generale începând cu anul 1900. 

După cum se ştie, rata totală a fertilităţii se poate obţine ca sumă a celor 
35 de rate de fertilitate pe vârste sau ca produs dintre suma celor şapte rate de 

fertilitate pe grupe cincinale de vârstă şi dimensiunea acestor grupe (cinci ani). 
Diferenţele dintre valorile RTF în anii 1966-1995 calculate prin cele două me-
tode sunt practic neînsemnate, după cum se poate remarca în figura 3. Dacă 
însă comparăm valorile RTF calculate prin aceleaşi două metode şi valoarea 
obţinută ca produs între rata fertilităţii generale şi numărul de ani ai intervalului 
fertil al vieţii femeilor – 35, putem remarca – în aceeaşi figură 3 – anumite dife-
renţe, localizate îndeosebi în anii de scădere a fertilităţii. Aceste diferenţe sunt 
de ambele sensuri şi ajung până la opt la sută. Este mult, este puţin? Credem 
că pot fi acceptate, cu anumite rezerve, în condiţiile în care este singura meto-
dă la care putem recurge pentru a estima rata totală a fertilităţii în anii 1900-
1955. 

Cum însă pentru anii 1871-1899 nu avem decât rata-natalităţii, am estimat rata 
fertilităţii generale pornind de la valorile acestui indicator şi remarcabila constanţă 
a raportului dintre rata fertilităţii generale şi rata natalităţii în anii 1900- 1914:4, 
01-4,02. 

Utilizarea acestui raport pentru estimarea ratei fertilităţii generale ar pu-
tea ridica anumite semne de întrebare asupra validităţii metodei şi câteva pre-
cizări ni se par utile. Având în vedere că în situaţia noastră numărătorul ratei 
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natalităţii şi fertilităţii generale este identic (numărul născuţilor), schimbarea în 
timp a raportului dintre cei doi indicatori este determinată de ritmul diferit în ca-
re evoluează numitorul din formulele acestora – ansamblul populaţiei şi, res-
pectiv, numărul femeilor de vârstă fertilă. În perioada 1900-1910 valorile aces-
tui ritm (mediu anual) sunt foarte apropiate, 1,1 şi 0,9 la sută. În schimb, la ni-
velul perioadei 1910-1930, valorile indicatorului se diferenţiază net: 0,9 la sută 
pentru întreaga populaţie şi 1,5 la sută pentru populaţia feminină de 15-49 ani 
Această dinamică substanţial mai ridicată a populaţiei feminine de vârstă fertilă 
poate explica mecanica scăderii raportului fertilitate generală/natalitate la 3,8 în 
anii 1920-1930 şi 3,7 în anii 1930-1940 (cifrele asupra celor două populaţii sunt 
luate din studiul lui Retegan). Este de admis că reducerea mortalităţii după 
primul război mondial a afectat mai mult vârstele tinere şi adulte, de unde şi 
creşterea mai importantă a populaţiei feminine de vârstă fertilă în raport cu an-
samblul populaţiei ţării. Constanţa raportului în anii 1900-1914 nu poate fi de-
cât expresia unei reduceri cvasilegale a mortalităţii la toate vârstele, în deceni i-
le anterioare. 

Evoluţiile paralele ale celor doi indicatori majori ai reproducerii populaţiei 
în întreaga perioadă 1871-1995 sunt prezentate în figura 4, iar în tabelul 1 este 
reprodusă întreaga serie a valorilor ratei fertilităţii totale şi vârstei medii a fe-
meilor la naşterea copiilor. 

Admiţând ipoteza începutului scăderii fertilităţii în România la mijlocul 
anilor '80 ai secolului trecut, menţionam că nivelul natalităţii era în acea perioa-
dă de aproximativ 45 la mie şi ne exprimam opinia că este puţin probabil ca 
acest nivel sa fi fost depăşit înainte de 1870. Ipoteza pare a fi întărită de nivelul 
RTF estimat pentru mijlocul anilor '80 – 6 născuţi la o femeie, şi analiza compa-
rativă a acestei valori cu descendenţele finale înregistrate la recensământul din 
19 decembrie 1912 (1 ianuarie 1913). 

Recensământul din 1912 este primul recensământ românesc la care s-a 
înregistrat numărul de născuţi aduşi pe lume de către femeile căsătorite, vădu-
ve şi divorţate (în conformitate cu recomandările Congresului Internaţional de 
Statistică din 1910). Este vorba atât de născuţii vii aflaţi în viaţă la data recensă-
mântului, cât şi de cei decedaţi până la data acestuia, ceea ce ne oferă o exce-
lentă informaţie asupra fertilităţii feminine. Folosind datele asupra distribuţiei 
femeilor căsătorite, văduve şi divorţate după vârstă şi numărul copiilor născuţi 
prezentate în excelentul (şi vastul) studiu semnat de I. Scărlătescu şi consacrat 
analizei rezultatelor generale ale recensământului din 1912, publicat în Buleti-
nul Statistic al României, nr.6-7, 1921 (Scărlătescu, 1921), am putut determina 
numărul mediu de copii aduşi pe lume de femeile în vârstă de 50-59 ani (an-
samblul acestora, inclusiv cele necăsătorite), aflate deci la sfârşitul perioadei 
fertile a vieţii: 5,9. Această valoare subestimează în realitate, moderat, nivelul 
real al fertilităţii finale, având în vedere influenţa mortalităţii feminine diferenţia-
le (până la vârstele de 50-59 ani) în funcţie de numărul de copii (vom reveni 
asupra subiectului) şi faptul că nu s-au înregistrat şi copii născuţi de femeile 
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necăsătorite (reprezentând 2,5 la sută din femeile de 50-59 ani), chiar dacă 
este de presupus că acest număr era foarte scăzut (la aceşti doi factori ar tre-
bui adăugat un al treilea, care nu trebuie omis în condiţiile culturale ale epocii 
la care ne referim – erorile de declarare a numărului de copii născuţi, erori ca-
re, în general, subestimează numărul real, prin omisiuni asupra copiilor născuţi 
vii şi decedaţi la vârste foarte tinere). Nivelul real al descendenţei finale ar tre-
bui să fie deci nu cu mult peste 6 născuţi la o femeie. Or, o astfel de valoare 
este identică cu cea a RTF din jurul anului 1885, ceea ce lasă să se întrevadă 
că suntem în faza în care nu sunt diferenţe între transversal şi longitudinal 
în fertilitatea populaţiei, procesul secular de scădere a nivelului fenomenului 
nefiind încă amorsat. Femeile de 50-59 ani la recensământul din 1912, având 
deci o descendenţă finală cu puţin peste 6 născuţi la o femeie, sunt cele năs-
cute în anii 1853-1862. Este de presupus că şi în acea epocă RTF avea valori 
similare, dacă nu cumva în a doua parte a secolului trecut progresul economic, 
social şi sanitar nu a contribuit la creşterea fertilităţii prin ameliorarea stării de 
sănătate a femeii, situaţie în care valorile RTF din anii '80 – cu puţin peste 6 
copii la o femeie – ar reprezenta vârful atins vreodată de fertilitatea feminină în 
România. Generaţiile 1853-1862 aveau la mijlocul anilor '80 vârste de aproxi-
mativ 20-30 de ani, deci cele cu fertilitatea cea mai ridicată, şi ar fi beneficiat 
de efectele pozitive asupra fertilităţii pe care le-a avut amintitul progres gene-
ral. Dacă ni s-ar atrage atenţia că în aceste raţionamente asupra analizei com-
parative a fertilităţii transversale şi longitudinale nu luăm în considerare particu-
larităţile fenomenului pe provincii istorice şi îndeosebi situaţia din Transilvania, 
situaţie care ar putea fi diferită, vom menţiona că, în mod aparent surprinzător, 
nivelul natalităţii a fost în Transilvania mai mare decât în Vechiul Regat până 
aproape de mijlocul ultimului deceniu al secolului trecut (figura 5), urmare pro-
babilă tocmai a unei stări de sănătate mai bună, determinată, la rândul ei, de 
avansul pe care îl avea această provincie istorică în dezvoltarea economică şi 
socială. 

Ajunşi în acest punct al analizei evoluţiilor trecute ale fertilităţii în Româ-
nia, câteva observaţii şi remarci ni se par indispensabile. 

Nu contestăm limitele demersului metodologic şi tehnic pe care l-am ur-
mat în estimarea RTF înainte de anul 1956 şi, mai ales, pentru anii 1871-1899. 
Chiar dacă există o anumită logică în toată întreprinderea noastră, prudenţa se 
impune în evaluarea rezultatelor. Estimarea RTF pornind de la valorile fertilităţii 
generale (1900-1956) este motivată de legătura dintre această măsură a fertili-
tăţii şi ratele de fertilitate pe vârste. Prima dintre ele este, de fapt, media arit-
metică ponderată a celor din urmă. Există, fireşte, efecte perturbatoare ale 
structurii. Dar chiar diminuate cu opt la sută (valoarea maximă a abaterii), cre-
dem că, fundamental, valorile estimate ale RTF sunt suficient de semnificative 
pentru finalitatea acestei părţi a studiului nostru. În fond, o diferenţă de 0.2- 0.4 
copii în cazul unor descendenţe de 5,5-6,1 copii la o femeie nu schimbă con-
cluziile la care ajungem. Aceeaşi logică, la care se adaugă stabilitatea particu-
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lară a evoluţiilor, ne determină să credem că şi estimaţiile RTF pentru anii 
1871-1899 pot fi luate în considerare, în lipsa altor informaţii. Nu vedem nici un 
motiv potenţial pentru care remarcabilul paralelism al curbelor natalităţii şi RTF 
din anii 1900-1914 să nu fi existat şi între 1885 şi 1900. 

 
Tabelul 1 

Rata totală a fertilităţii (RTF) şi vârsta medie la naştere în anii 1900-1995 
 

 
... – Lipsă date 

Sursa: RTF: 1900-1955: estimaţii ale autorului pe baza ratei fertilităţii generale (din Retegan, 1962) (a 

se vedea textul); 1956-1965: calcule ale autorului pe baza ratelor de fertilitate pe grupe de vârstă (din 

CNS, 1995); 1966-1995: calcule ale autorului (a se vedea textul). 

Vârsta medie: 1900-1910 şi 1932-1938: calcule ale autorului pe baza distribuţiei născuţilor 

după grupa de vârstă a mamei (din Retegan, 1962); 1956-1965: calcule ale autorului pe baza ratelor de 

fertilitate pe grupe de vârstă (din CNS 1995); 1966-1995: calcule ale autorului (a se vedea textul). 
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Validitatea demersului nostru şi, implicit, calitatea estimaţiilor rezultate, 

pot fi apreciate şi prin compararea valorilor RTF estimate de noi cu cele calcu-
late de Retegan, în studiul deja citat, pentru anii 1905-1909 şi 1932-1936 (va-
lori medii anuale): valori foarte apropiate în primul caz – 5014 născuţi la 1000 
femei, respectiv 5075 şi o diferenţă de circa cinci la sută pentru cea de-a doua 
perioadă – 3733 comparativ cu 3964. 

Concluzia majoră care rezultă din datele şi analiza noastră şi pe care o 
avansăm ca ipoteză diferită de teza existentă în literatura demografică româ-
nească (a se vedea, de pildă, Retegan, 1962; Trebici, 1981; 1995, Trebici şi 
Ghinoiu,1986, ca şi propria noastră opinie anterioară (Gheţău,1987)) este ace-
ea că declanşarea procesului de scădere a fertilităţii în România nu a avut loc 
după primul război mondial ci la mijlocul anilor '80 ai secolului 19, deci cu circa 
35 de ani mai devreme decât credeam până acum. 

Examinând curbele natalităţii în perioada 1871-1915 în Vechiul Regat şi 
în Transilvania – figura 5 – putem nota remarcabila convergenţă a evoluţiei fe-
nomenului până la mijlocul ultimului deceniu al secolului trecut şi înscrierea va-
lorilor natalităţii pe curbe destul de diferite în perioada următoare, până la pri-
mul război mondial: tendinţă netă de scădere în Transilvania şi o anumită sta-
bilitate – valori oscilând în jurul a 40 la mie – în Vechiul Regat. Chiar dacă nive-
lul fenomenului în primul deceniu al secolului nostru este – în ansamblul său -
cu puţin inferior celui din anii '80 şi chiar '90, ezităm să vorbim de o declanşare 
a scăderii natalităţii în Vechiul Regat înainte de primul război mondial. Comple-
tând concluzia din paragraful precedent, credem că nu greşim afirmând că 
scăderea fertilităţii în România s-a declanşat la mijlocul anilor '80 ai seco-
lului trecut, în Transilvania, şi s-a generalizat şi intensificat după primul 
război mondial. 

O observaţie nu lipsită de interes (şi care vine în sprijinul tezei declanşă-
rii scăderii natalităţii la 1885) se poate face asupra relaţiei dintre evoluţia natali-
tăţii şi cea a nupţialităţii. Analizând evoluţia paralelă a celor două fenomene 
după 1900, Retegan menţionează influenţa redusă a nupţialităţii asupra fertili-
tăţii şi faptul că „... relaţia de acelaşi sens dintre numărul căsătoriilor şi numărul 
născuţilor vii nu poate fi constatată în ţara noastră decât până în preajma primului 
război mondial" (1962, p. 53). După război, când Retegan apreciază că a înce-
put scăderea natalităţii în România, nu poate fi sesizată nici o corelaţie între 
cele două fenomene. In schimb, o legătură diferită de cea sesizată de Retegan 
pentru perioada 1900-1915 şi care este extrem de semnificativă pentru tranzi-
ţia fertilităţii în ţara noastră poate fi găsită înainte de 1900. Nupţialitatea se afla 
în scădere la 1885, când s-a produs derapajul (preluând plastica expresie a lui 
Chesnais (1986)) natalităţii (figura 6), scădere începută la 1879 şi rapidă după 
1883, astfel că rata nupţialităţii a trecut de la 10,6 căsătorii la 1000 locuitori în 
1879 la 7,2 în anul 1897. Există o revenire a fenomenului după acest an şi în 
special în jurul anului 1910 dar nivelul din 1879 nu mai este atins până la pr i-
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mul război mondial. Debutul scăderii natalităţii s-a produs deci pe fondul unui 
declin prealabil al nupţialităţii. 

Câteva succinte referiri la contextul socio-economic în care fertilitatea 

românească s-a înscris pe drumul ireversibil al scăderii seculare ar putea fi uti-

le cititorului. Perioada dintre anul creării Statului Român Modern şi Marea Unire 

de la 1918 este „caracterizată în felul următor de Hurezeanu şi Constantinescu 

(1996): „A fost o perioadă de acumulări şi de transformări calitative pe plan 

economic şi social, de profunde înnoiri politico-instituţionale şi de acumulări 

decisive în viaţa naţională. Esenţa acestor înnoiri rezidă în modernizarea so-

cietăţii româneşti, în formarea civilizaţiei române moderne'' (p.171) (Trad. 

V.G.). O serie întreagă de date şi informaţii furnizate de autori asupra dezvoltă-

rii agriculturii, industriei şi transporturilor, ca şi asupra creării sistemului mone-

tar şi bancar, pieţei interne şi cadrului instituţional (Codul civil-1865, codul co-

mercial- 1875, codul vamal-1886 ş.a.) (a se vedea şi Axenciuc, 1977) atestă 

progresele importante pe plan economic şi social din a doua jumătate a secolu-

lui trecut. La nivelul transformărilor sociale, evoluţiile din perioada respectivă 

au condus la o creştere importantă a muncii salariate. După Constantinescu 

(1977), la 1900 – pe ansamblul teritoriului – se înregistrau 800 000-900 000 

muncitori agricoli şi argaţi, care se adăugau celor 300 000 de muncitori din in-

dustrie şi căile ferate. Toate aceste schimbări pe care le-a cunoscut ţara noas-

tră în a doua jumătate a secolului trecut sunt elemente constitutive ale moder-

nizării societăţii româneşti, proces indispensabil demarării declinului fertilităţii. 

In fine, nu este lipsit de interes a remarca faptul că nivelul fertilităţii ro-

mâneşti înainte de instalarea scăderii fenomenului era – după datele pe care le 

prezentăm în acest studiu – de circa 6 copii la o femeie (tabelul 1 şi figura 4), 

nivel similar cu cel apreciat a fi constituit „platoul probabil foarte vechi" al fertil i-

tăţii franceze înainte de declanşarea scăderii, la mijlocul secolului 18, şi estimat 

de Calot (1991) la 5-6 copii la o femeie. Pe de altă parte, în Anglia şi 

Ţara Galilor un nivel de 4,6 copii la o femeie se înregistra la 1850 

(Pressat, 1980) şi este de admis că acest nivel era mai mare la începutul seco-

lului trecut. Astfel de informaţii reprezintă repere extrem de importante pentru 

analiza tranziţiei fertilităţii în România în context european. 

Dacă luăm în considerare faptul că tranziţia demografică în Europa a în-

ceput cu scăderea graduală a mortalităţii la începutul secolului 19 şi a continu-

at cu declanşarea declinului fertilităţii în jurul anului 1880, în cele mai multe din 

populaţiile europene (mai devreme însă în Franţa), pentru a se ajunge la o no-

uă stare de echilibru a natalităţii şi mortalităţii, la valori scăzute şi determinând 

un ritm cvasistaţionar de creştere a populaţiei (van de Kaa, 1987), putem afir-

ma că tranziţia demografică în România nu se îndepărtează de modelul pre-

dominant european în ceea ce priveşte epoca de început a scăderii fertilităţii şi 



22 

 
mortalităţii. Curba descendentă a mortalităţii din figura 7 (ca şi cele din figurile 

8 şi 9, pentru Vechiul Regat şi Transilvania) pare a fi bine instalată la 1870 şi 

este de admis – urmărindu-i alura – că originea scăderii se află în prima jumă-

tate a secolului trecut. Mai dificilă ni se pare a localiza în timp faza noului echi-

libru al natalităţii şi mortalităţii, anii '30 neindicând tendinţe de stabilizare şi 

echilibru (ca în alte ţări europene (van de Kaa, 1987)) iar anii '50 şi '60 fiind 

marcaţi de evoluţii de excepţie ale natalităţii. Nu poate fi exclusă chiar ipoteza 

încheierii tranziţiei după 1989, dacă luăm în considerare aprecierile lui 

Chesnais (1986, p. 244). (In paranteză fie spus, teza începutului tranziţiei de-

mografice în România la sfârşitul secolului 19, prin declanşarea – în acea peri-

oadă – a scăderii mortalităţii (urmată de scăderea decalată în timp a natalităţii, 

după primul război mondial), este infirmată de datele disponibile astăzi. Mortali-

tatea se afla în scădere încă la 1875 (deci înaintea demarării declinului natali-

tăţii – la 1885) şi, urmărind mişcarea fenomenului (figura 7 şi tabelul A1), este 

de admis că începuturile acestei evoluţii descendente şi deci a tranziţiei demo-

grafice în România se află la mijlocul secolului trecut, dacă nu cumva în prima 

jumătate a acestuia). 

O scurtă incursiune în cea mai completă lucrare consacrată tranziţiei 

demografice, în general, şi desfăşurării acesteia în 67 de ţări, inclusiv România 

(Chesnais, 1986), ne confirmă ipoteza declanşării scăderii fertilităţii la 1885 şi 

nu după primul război mondial. Bazându-se pe o lungă serie de date asupra 

natalităţii şi mortalităţii în România, începând cu anul 1859, autorul plasează 

România în rândul ţărilor europene în care scăderea natalităţii a început după 

primul război mondial (p.117), alături de Bulgaria, Grecia şi Iugoslavia. Exami-

nând datele folosite de autor – şi care îndreptăţesc o astfel de concluzie, con-

statăm incoerenţe serioase faţă de datele pe care le folosim noi în acest studiu. 

Nu cunoaştem sursa exactă a datelor folosite de Chesnais, dar este evident că 

aceste date nu se referă la teritoriul actual al ţârii Iar faptul că datele acoperă şi 

anii celui de-al doilea război mondial, pentru care nu există informaţii statistice 

din surse naţionale, ridică alte semne de întrebare. Oricum însă, dacă autorul 

ar fi avut date asupra teritoriului actual al ţării concluzia lui ar fi fost, cu certitu-

dine, diferită. După cum se poate vedea în figura 10, există diferenţe semnif i-

cative între curbele natalităţii, datele lui Chesnais localizând scăderea natalităţii 

după primul război mondial în timp ce datele noastre plasează declanşarea 

scăderii la 1885. Similitudinea curbei natalităţii în România (datele noastre) şi 

Italia în perioada 1880-1914 este evidentă şi nu poate exista nici o argumenta-

ţie pentru a plasa începutul scăderii natalităţii la 1885 în Italia şi la 1920 în Ro-

mânia. Declanşarea scăderii fertilităţii româneşti la 1885 s-ar alinia astfel, folo-

sind informaţiile şi aprecierile lui Chesnais (p. 117), calendarului evoluţiilor din 

două ţări vecine, Ungaria şi Serbia, şi ar fi foarte apropiată de evoluţiile din alte 
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două ţări situate în aceeaşi regiune geografică – Polonia şi Rusia europeană, 

unde scăderea fertilităţii a început la 1900. 

2.3. Evoluţia fertilităţi 

Dacă scăderea este caracteristica dominantă a fertilităţii româneşti în 
acest secol, intensitatea şi particularităţile pe vârste ale acestei scăderi sunt 
considerabile. 

Nedispunând pentru prima jumătate a secolului nostru de rate de fertilita-
te pe grupe de vârstă decât pentru anii 1905-1909 şi 1932-1936 (valori medii), 
iată în tabelul 2 (şi figura 11) felul în care scăderea fertilităţii – a avut loc la ni-
velul vârstelor în trei intervale de timp: de la 1905-1909 până la 1932-1936, de 
la 1932-1936 până în 1956 şi din 1956 până în 1966. 

 
Tabelul 2. Ratele de fertilitate pe grupe de vârstă şi RTF în anii 1905-09, 

1932-36, 1956 şi 1966 

Anul 
(anii) 

Perioada 

Total 
15-49 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

40-44 
ani 

45-49 

ani 

RTF 

Născuţi la 1000 femei 

1905-09 155,8 67,2 269,1 241,0 219,2 135,3 73,2 10,0 5075 

1932-36 116,6 33,3 223,2 197,3 180,3 104,4 47,1 7,2 3964 

1956 89,9 52,5 180,4 155,9 103,5 58,8 23,8 2,7 2888 

1966 55,7 51,7 143,0 98,2 53,4 25,1 8,3 0,9 1929 

Raport – în procente 

1932-36/ 74,8 49,6 82,9 81,9 82,3 77,2 64,3 72,0 78,1 

1905-09          

1956/ 77,1 157,7 80,8 79,0 57,4 56,3 50,5 37,5 72,9 

1932-36          

1966/56 62,0 98,5 79,3 63,0 51,6 42,7 34,9 33,3 66,8 

Sursa datelor asupra fertilităţii: Retegan, 1962 şi CNS, 1995 
 

 
Scăderea fertilităţii până la mijlocul anilor '50 a fost o evoluţie ce poate fi 

apreciată drept „naturală", în sensul absenţei unor factori de natură voluntaris-
tă, cu acţiune direct orientată spre reducerea nivelului fenomenului. Evo-
luţia descendentă este rezultatul aceluiaşi complex de factori, de natură extrem 
de variată, care a determinat scăderea fenomenului în ansamblul populaţiilor 
europene, în pofida particularităţilor naţionale de intensitate şi plasare în timp a 
acestei scăderi. 

Perioadele 1905-09/1932-36 şi 1932-36/1956 sunt de întindere aproxi-
mativ egală -25 de ani – şi scăderea care se înregistrează la nivelul ratei fertili-
tăţii generale este şi ea de intensitate similară în cele două intervale – circa 25 
la sută. Există însă deosebiri însemnate la nivelul grupelor de vârstă, după 25-
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29 ani, îndeosebi, scăderea fiind mai însemnată şi ascendentă în funcţie de 
vârstă în perioada 1932-36/1956 comparativ cu intervalul precedent. Fertilita-
tea mai ridicată în 1956 la 15-19 ani ar putea fi pusă pe seama impactului 
schimbărilor economice şi sociale din anii de după război asupra normelor ce 
dirijează comportamentul reproductiv al individului. 

Deşi al treilea interval la care ne-am oprit în tabelul 2 este de numai zece 
ani, scăderea fertilităţii în interiorul acestuia este mai importantă decât în cele-
lalte două intervale. Nu trebuie omis însă faptul că suntem în prezenţa unei 
scăderi favorizate decisiv de introducerea, în 1957, a accesului practic fără re-
stricţie la întreruperea cursului sarcinii. Spunem scădere „favorizată", pentru 
că, în mod cert, nu accesul la avort este cauza scăderii fertilităţii. Presiunea 
factorilor socio-economici determinanţi ai reducerii numărului de copii în familie 
şi-a găsit însă în noua legislaţie un element favorizant indubitabil. 

în dorinţa de a estima ratele de fertilitate pe vârste pornind de la ratele 
pe grupe de vârstă în 1905-09, 1932-36 şi 1956 am utilizat tabelele tip de ferti-
litate Coale-Trussell (Coaie şi Trussell, 1974), cei trei parametri de intrare fiind 
vârsta medie a femeilor la naşterea copiilor, dispersia şi raportul dintre rata fer-
tilităţii la 15-19 şi cea de la 20-24 ani. Curbele ratelor de fertilitate pe ani de 
vârstă pentru cele trei perioade sunt prezentate în figura 12. Chiar dacă o 
anumită prudenţă se impune în utilizarea acestor rate, credem că ele reprezin-
tă un instrument extrem de valoros în orice tentativă de cunoaştere a fertilităţii 
româneşti, mai ales pentru începutul secolului nostru. 

Curbele din figura 12 indică niveluri şi fizionomii diferite, oglindind felul în 
care fertilitatea feminină pe vârste a trecut, pe parcursul unui secol, de la valori 
foarte ridicate la valori foarte scăzute. Reducerii nivelului RTF de la 5,1 copii la 
o femeie la începutul secolului la doar 1,3 în 1995 îi corespunde şi o contracţie 
semnificativă a calendarului fenomenului, vârsta medie la naştere a femeilor 
trecând de la peste 29 la 25 de ani. O imagine mai completă asupra scăderii 
fertilităţii pe vârste în cele trei intervale reţinute în tabelul 2 ne oferă curbele din 
figura 13. Menţionata scădere mai importantă din intervalul 1932-36 / 1956 
(comparativ cu intervalul precedent) este mai clar evidenţiată aici, ca şi verita-
bila „cădere" din perioada 1956-1966. 

Evoluţiile de excepţie de după 1966 sunt mai bine cunoscute, nu numai 
pentru că au acest caracter ci şi pentru că informaţiile de care dispunem sunt 
considerabil mai bogate. Graţie prelucrării datelor asupra născuţilor vii după 
dubla clasificare – vârsta şi anul naşterii mamei – se pot determina toate cele 
trei tipuri de rate de fertilitate pe vârste : în ani împliniţi, în ani împliniţi pe gene-
raţii (ani de naştere) şi după vârsta atinsă în cursul anului (deci şi pe generaţii). 
Datele publicate (CNS, 1994 a şi volumele anuale „Născuţii vii în anul...") încep 
cu anul 1968 şi sunt de primul tip. Cele pe care le-am determinat noi şi pe care 
le utilizăm în acest studiu sunt rate după vârsta atinsă în cursul anului şi încep 
cu anul 1966. Preferinţa pentru acest instrument de cuantificare a fertilităţii pe 
vârste este motivată – fundamental – de posibilitatea ce ne-o oferă de a analiza 
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fenomenul atât în plan transversal cât şi în plan longitudinal. In plus, constituie 
tipul de rate care ne permite o bună comparaţie internaţională, în ambele pla-
nuri menţionate. Din raţiuni care ţin de comparabilitate cu datele dinainte de 
1966, vom utiliza însă, în scurtele noastre consideraţii din această parte finală 
a subcapitolului, şi rate cincinale după vârsta în ani împliniţi. 

 
Tabelul 3 

Ratele de fertilitate pe grupe de vârstă şi RTF în anii 1966, 1967 şi 1989 

Anul 
(anii) Pe-

rioada 

Total 
15-49 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

40-44 
am 

45-49 
ani 

RTF 

Născuţi la 1000 femei 

1966 55,7 51,7 143,0 98,2 53,4 25,1 8,3 0,9 1929 

1967 105,5 79,8 251,8 198,1 124,1 59,7 16,6 1,2 3688 

1989 66,3 59,3 169,1 118,0 58,8 25,6 7,1 0,4 2193 

Raport – în procente 

1967/66 189,4 154,4 176,1 201,7 232,4 237,8 200,0 133,3 191,2 

1989/67 62,8 74,3 67,2 59,6 47,4 42,9 42,8 33,.3 59,5 

1989/66 119,0 114,7 118,3 120,2 110,1 102,0 85,5 44,4 113,7 

Sursa: ratele de fertilitate: CNS, 1994a; RTF: calcule ale autorului (a se vedea textul). 
 

 
Evoluţia fertilităţii în România în perioada 1967-1989 este fundamental 

marcată de politica pronatalistă forţată a vechiului regim. Din perspectiva ob-
iectivului studiului nostru, valorile excepţionale din anii 1967-1968 şi evoluţia 
contorsionată din anii următori (cu efecte la fel de brutale asupra structurii pe 
vârste a populaţiei) nu schimbă însă – după cum se poate vedea în figurile 1 şi 
4 – tendinţa dominantă de scădere a fenomenului. Aceste variaţii neobişnuit de 
mari ar trebui să aibă, pe de altă parte, influenţe importante asupra fertilităţii în 
plan longitudinal. 

Aruncând o privire asupra curbei scăderii fertilităţii în perioada 1956-
1966 – figura 13- şi curbei creşterii acesteia în 1967 faţă de 1966 – figura 14 – 
nu surprinde faptul că am asistat în 1967-1968 la creşterile cele mai mari toc-
mai la vârstele unde şi scăderea a fost mai însemnată înainte de 1967. (Dacă 
există aceste evoluţii „compensatorii" (ca sens nu şi ca intensitate), trebuie 
neapărat menţionată şi diferenţa fundamentală care le separă: vârstele aproa-
pe identice la care au avut loc scăderile, respectiv creşterile, aparţin unor femei 
din generaţii diferite). 

Scăderea reinstalată după veritabila explozie din 1967-1968 poate fi uşor 
rezumată dacă examinăm aceeaşi figură 14: nivelul fenomenului în 1989 este 
moderat superior celui din 1966 (RTF=2,19, respectiv 1,93 copii la o femeie, cu 
precizarea că prima valoare este cu puţin peste nivelul de înlocuire a genera-
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ţiilor, în timp ce a doua este sub acest nivel) dar se situează la doar nu cu mult 
peste jumătatea nivelului din 1967. 

Perioadei 1990-1995 ar trebui să-i acordăm un tratament particular, scă-
derea fertilităţii în aceşti ani fiind ea însăşi una de excepţie. 

Dacă era evident că, într-o anumită proporţie, nivelul fertilităţii înainte de 
1990 era menţinut la un nivel relativ ridicat prin mijloace de natură coercitivă şi 
că o dată cu abrogarea legislaţiei restrictive asupra întreruperii sarcinii vom 
asista la o scădere a acestuia, ipoteze realiste asupra intensităţii scăderii şi 
eşalonării acesteia în timp nu se puteau avansa. Deteriorarea nivelului de via-
ţă, a calităţii asistenţei medicale şi a întregului mediu socio-economic, mai ales 
în a doua parte a anilor '80, s-a adăugat de fapt factorilor (favorabili scăderii 
fertilităţii) care au acţionat şi înainte de 1967. 

 
Tabelul 4. Ratele de fertilitate şi RTF în anii 1989-1995 

Anul 
(anii) 

Perioada 

Total 
15-49 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

40-44 
ani 

45-49 
ani 

RTF 

Născuţi la 1000 femei 

1989 66,3 59,3 169,1 118,0 58,8 25,6 7,1 0,4 2193 

1990 56,2 51,5 145,2 97,8 46,4 19,4 5,5 0,4 1834 

1991 48,7 49,8 131,1 78,6 34,2 13,9 4,0 0,3 1567 

1992 46,6 47,4 127,1 77,1 31,1 12,9 3,7 0,2 1514 

1993 44.3 47,0 124,6 74,2 28,3 11,4 3,2 0,3 1435 

1994 43,3 45,0 119,3 75,8 28,7 11,3 3,2 0,2 1404 

1995 41,1 42,0 109,5 73,4 29,4 11,0 3,1 0,2 1335 

Raport în procente 

1990/89 84,8 86,8 85,9 82,9 78,9 75,8 77,5 100,0 83,6 

1991/90 86,7 96,7 90,3 80,4 73,7 71,6 • 72,7 75,0 85,4 

1991/89 73,5 84,0 77,5 66,6 58,2 54,3 56,3 75,0 71,5 

1995/89 62,0 70,8 64,8 62,2 50,0 43,0 43,7 50,0 60,9 

Sursa: ratele de fertilitate: CNS,1995;1996a; RTF: calcule ale autorului (a se vedea textul). 
 

 
Scăderea fertilităţii după anul 1989 are, cu certitudine, o componentă de-

terminată de factori existenţi înainte de 1990 şi a căror acţiune a fost, într-o 
anumită măsură, împiedicată de lipsa mijloacelor contraceptive şi accesul re-
strictiv la întreruperea sarcinii, precum şi o a doua componentă, determinată de 
criza economică şi socială pe care o traversează România, criză care s-a ac-
centuat în ultimii ani şi ale cărei efecte negative asupra fertilităţii sunt indiscu-
tabile. Examinarea intensităţii scăderii în 1990-1991, pe de o parte, şi în 1992-
1995, pe de altă parte, evidenţiază această dublă sursă a evoluţiei descenden-
te a fenomenului după 1989. 

La nivelul întregii perioade 1990-1995 scăderea valorii RTF este de 
aproape 40 la sută comparativ cu anul 1989 (tabelul 4). În proporţie de trei 
sferturi această scădere este localizată în primii doi ani, când – să ne amintim 
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– nivelul de trai şi contextul socio-economic general nu erau mai deteriorate 
decât înainte de 1990. În schimb, acţiunea potenţială a factorilor de scădere, 
aflată în stare latentă înainte de 1990, şi-a găsit circumstanţe extrem de favo-
rabile de concretizare. Detalii asupra fizionomiei pe vârste a scăderii fertilităţii 
în perioada 1989-1995 şi o comparaţie a valorilor din 1995 cu cele din 1966 pot 
fi găsite în figura 15. 

Spuneam că evoluţia fertilităţii în România în perioada postbelică este 
una de excepţie, fiind – în bună parte – rezultatul unor factori de natură volun-
taristă, ceea ce îngreunează considerabil analiza comparativă. 

Anii '50 şi chiar prima jumătate a anilor '60 au fost ani de creştere a ferti-
lităţii în cele mai multe din ţările europene. Mai precis, este vorba de recupera-
rea naşterilor amânate în anii celui de-al doilea război mondial. După cum se 
poate remarca în figurile 16, 17 şi 18, recuperarea a fost – cu mici particularităţi 
– o caracteristică atât a ţărilor din Europa de Vest, cât şi a celor din Nordul şi 
Sudul continentului. Europa de Est nu a făcut nici ea excepţie de la această 
evoluţie a fenomenului. 

Procesul de recuperare s-a oprit la mijlocul anilor '60 (United Nations, 
1992) şi fertilitatea s-a înscris rapid într-o mişcare descendentă extrem de pu-
ternică, în numai zece ani nivelul RTF coborând sub cel de la începutul anilor 
'50 (Un mic decalaj al evoluţiilor poate fi sesizat în Europa de Sud). Valorile de 
după anul 1975 sunt net descendente în Europa de Sud, situându-se sub 1,5 în 
anii '90, manifestă o anumită stabilitate în Europa de Vest, între 1,5 si 2 copii la 
o femeie şi cunosc un reviriment în a doua parte a anilor '80 în Europa de 
Nord, în Suedia depăşind chiar nivelul de 2 copii la o femeie. 

Poate fi găsită vreo paralelă între aceste evoluţii şi cele din România? 
Figura 19, în care am reţinut evoluţiile tipice din cele trei regiuni ale Europei şi 
am adăugat-o şi pe cea din ţara noastră, poate oferi un răspuns la această în-
trebare. Atunci când în celelalte ţări europene fertilitatea era în creştere – anii 
'50 şi prima jumătate a anilor '60, în România fenomenul cunoştea o scădere 
rapidă şi de mare amploare; în anii stopării creşterii în celelalte ţări şi relansării 
scăderii, în ţara noastră fertilitatea descria neobişnuita creştere de după anul 
1966; nici evoluţiile ulterioare din ţara noastră nu se înscriu în modelul tipic eu-
ropean, exceptând nivelul similar al RTF din România şi ţările sud-europene în 
ultimii ani, nivel situat în jur de 1,2-1,3 copii la o femeie (figura 17), inferior celui 
din ţările Europei de Vest şi Nord (figurile 16 şi 18). 

O ultimă problemă asupra căreia dorim să ne oprim în contextul evoluţiei 
RTF în România, este cea a raportului dintre valoarea efectivă a RTF şi cea pe 
care o implică asigurarea înlocuirii generaţiilor (RTFIG). 

Calculul RTFIG s-a făcut după formula 1 / (Kf. Sm), unde: Kf reprezintă 
ponderea născuţilor de sex feminin iar Sm este probabilitatea feminină de su-
pravieţuire de la naştere la vârsta medie a femeilor la naşterea copiilor, în anii 
respectivi. Probabilităţile de supravieţuire s-au determinat pe baza tabelelor de 
mortalitate din anii 1899-1901 (Sanielevici, 1921) şi 1912 (Sanielevici şi Mihoc, 
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1932) – pentru calculul RTFIG în anii 1905-1909, şi pe baza tabelelor de mor-
talitate din anii 1956, 1961, 1963, 1964-67 şi a seriei de tabele trianuale 
1970/72 -1993/1995 elaborate de CNS – pentru calculul RTFIG în anii 1956-
1995. 

Tabelul 5 
Valoarea efectivă a RTF şi cea care ar asigura înlocuirea generaţiilor 

(RTFIG), la începutul secolului şi în perioada 1956-1995 
Anul RTF RTFIG Vârsta Diferenţa RTF-RTFIG 

medie ia naş-

tere – ani 
Copii la 

1000 femei 

În % 

1905-1909 5075 3545 29.2 1530 30.1 

1956 2888 2332 27.7 556 19.3 

1960 2334 2289 26.6 45 1.9 

1965 1906 2194 26.0 -288 -15.1 

1970 2899 2192 26.7 707 24.4 

1975 2596 2169 26.0 427 16.4 

1980 2429 2142 25.3 287 11.8 

1985 2311 2135 25.2 176 7.6 

1990 1834 2131 25.5 -297 -16.2 

1995 1335 2134 25.0 -799 -59.8 

Sursa: Calcule ale autorului (a se vedea textul). 
 

 
După cum se ştie, valoarea RTFIG nu ia în considerare decât raportul 

dintre cele două sexe la naştere şi mortalitatea feminină în perioada fertilă a 
vieţii, expresia acesteia din urmă fiind probabilitatea de supravieţuire de la naş-
tere la vârsta medie a femeilor la naşterea copiilor. Deoarece raportul dintre 
sexe la naştere nu are variaţii importante, valoarea RTFIG este practic deter-
minată de nivelul mortalităţii: cu cât această mortalitate este mai mică, cu atât 
şi valoarea RTFIG este mai scăzută, ceea ce înseamnă că înlocuirea generaţii-
lor (şi deci evoluţia unei populaţii) poate fi asigurată şi cu un nivel mai scăzut al 
fertilităţii. 

In condiţiile mortalităţii extrem de ridicate de la începutul secolului nostru, 
valoarea RTFIG era de 3,55 copii la o femeie (tabelul 5). Dacă ţinem cont de 
faptul că în condiţiile mortalităţii de astăzi valoarea aceluiaşi indicator este de 
numai 2,13 copii la o femeie, putem uşor evalua rolul pozitiv pe care l-a jucat 
scăderea mortalităţii în raportul dintre nivelul fertilităţii şi creşterea populaţiei. 
Figurile 20 şi 21 ne permit a avea o viziune asupra raportului RTF / RTFIG în 
toată perioada 1955-1995, perioadă în care sub impactul scăderii mortalităţii 
valoarea RTFIG a scăzut continuu, de la 2,33 la 2,13 copii la o femeie, în timp 
ce RTF a cunoscut valori aflate atât peste cât şi sub nivelul RTFIG, diferenţa 
ajungând la -60 la sută în 1995. 

Pentru a putea plasa valorile RTFIG din România în context european, 
vom menţiona că în anul 1905 indicatorul era în Olanda, Norvegia ori Suedia 
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de 2,6- 2,7 copii la o femeie, în 1955 de 2,1-2,2 iar la sfârşitul anilor '80 se si-
tua la 2,08- 2,09 copii la o femeie (Sardon, 1990a; 1990b), nivel similar cu cel 
de astăzi şi extrem de apropiat de cel care ar rezulta în condiţiile unei mortali-
tăţi feminine nule între 0 şi 50 ani – 2,05 copii la o femeie. 

Rezumând evoluţia fertilităţii româneşti în ultimii 125 de ani, vom face 
următoarele aprecieri: 

 informaţiile disponibile astăzi scot în evidenţă o declanşare mai timpu-
rie a procesului de scădere a fertilităţii româneşti în raport cu ceea 
credeam pornind de la informaţiile ce au drept punct iniţial anul 1900; 

 valorile RTF înainte de începutul declinului fenomenului depăşeau cu 
puţin 6 copii la o femeie, nivel similar cu cel din alte populaţii europe-
ne; 

 putem distinge patru faze ale scăderii fertilităţii în România, diferite ca 
întindere şi particularităţi de natură cauzală: 1885 -1956, 1957-1966, 
1967-1989 şi 1990-1995; 

 nivelul actual al fertilităţii reprezintă mai puţin de 1/4 din nivelul anter i-
or declanşării scăderii iar vârsta medie a femeilor la naşterea copiilor 
s-a redus, în aceeaşi perioadă, de la aproape 30 la 25 de ani; 

 procesul scăderii a fost puternic perturbat, după mijlocul anilor '50, de 
măsuri voluntariste care au trecut de la acces neîngrădit la restricţii 
draconice în ceea ce priveşte întreruperea cursului sarcinii şi contra-
cepţia; 

 evoluţiile din ultimii ani poartă amprenta crizei economice şi sociale 
prin care trece România în tranziţia de la dictatura comunistă la de-
mocraţie, stat de drept şi economie de piaţă. 



 

3. VIZIUNEA LONGITUDINALĂ 
 A FENOMENULUI 

 

 

3.1. Motivaţia abordării 

 
Instrumentele specifice analizei transversale a fertilităţii permit o bună 

cunoaştere a conjuncturii acesteia. Dar ceea ce ne arată aceste instrumente – 
la nivelul ratelor de fertilitate pe vârste într-un an calendaristic, de pildă – re-
prezintă de fapt rezultatul comportamentului şi deciziilor în materie de număr 
de copii în familie ale 35 de generaţii feminine, de cupluri. O parte din aceste 
generaţii se află la începutul perioadei fertile a vieţii, o altă parte la sfârşitul 
acesteia. Ratele transversale sunt deci secvenţe ale formării descendenţei 
finale (numărul de copii pe care îi naşte o femeie pe parcursul întregii pe-
rioade fertile a vieţii) în sânul generaţiilor feminine. Ce loc şi ce semnificaţie 

au aceste valori prin prisma „planului" cuplurilor asupra numărului de copii ne 
sunt însă necunoscute. Rata totală de fertilitate încearcă să confere informaţii-
lor transversale, anuale, o semnificaţie longitudinală dar ipotetică, fictivă. Ea nu 
reprezintă descendenţa finală a unei generaţii reale şi depinde nu numai de 
„planul" generaţiilor care se află la vârste fertile în anul respectiv, ci şi de 
schimbările care au loc în timp, la nivelul generaţiilor, în ceea ce priveşte vâr-
sta la care femeile nasc (calendarul fertilităţii)(a se vedea, pentru un plus de 
detalii şi exemplificări, Bourgeois-Pichat, 1976 şi Calot, 1990). În condiţii de 
evoluţie aproximativ liniară a fertilităţii (ceea ce se întâmplă extrem de rar), o 
anumită legătură poate fi găsită între RTF şi descendenţa finală (DF): RTF 
dintr-un an calendaristic (A) ar trebui să fie apropiată de valoarea DF a genera-
ţiei G născute în anul A-vm(G), vm(G) fiind vârsta medie la naşterea copiilor a 
femeilor din generaţia G (figura 22). 

Putem deci afirma că în analiza fertilităţii feminine abordarea longitudina-
lă este esenţială nu numai pentru înţelegerea evoluţiei în timp a fenomenului, ci 
şi pentru corecta evaluare şi interpretare a informaţiilor transversale. 

Nevoia aprecierii evoluţiei de lungă durată a fertilităţii româneşti recur-
gând la viziunea longitudinală este şi ea motivată de raţiunile menţionate. Exis-
tă însă şi un alt argument în cazul României. Evoluţiile de după 1960 şi, mai 
ales, de după 1966 sunt evoluţii de excepţie prin amplitudinea schimbărilor şi o 
serie de întrebări nu pot primi răspuns decât recurgând la longitudinal: Care 
sunt generaţiile cele mai afectate de schimbările menţionate? Ce amploare are 
impactul acestora? Poate fi detectată o legătură între manifestările transversa-
le şi cele longitudinale? 
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3.2. Date. Metoda folosită 

Informaţiile asupra fertilităţii generaţiilor pot avea, în România, două sur-
se: recensămintele populaţiei şi elaborarea de calcule pornind de la anumite 
date transversale (fără a ne referi la anchetele specializate). 

în primul caz, dispunem de date asupra descendenţei atinse la data re-
censământului (numărul mediu de copii născuţi vii de o femeie până la data 
recensământului), ceea ce înseamnă, pentru femeile având 50 de ani şi peste, 
descendenţe finale. Limitele acestui tip de date sunt evidente: nu putem anali-
za constituirea în timp a descendenţei finale iar informaţiile se referă numai la 
femeile aflate în viaţă la data recensământului. Oricum însă, valoarea lor este 
incontestabilă. 

în cazul al doilea, fertilitatea generaţiilor se poate determina din date 
transversale, calculând – pentru fiecare an calendaristic – rate de fertilitate pe 
vârste, acestea fiind vârste atinse în cursul anului şi nu vârste în ani împli-
niţi, decupând apoi ratele proprii fiecărei generaţii şi constituind fertilitatea 
acestora. După cum se poate uşor observa, această metodă reclamă date de 
un anumit tip (distribuţia anuală a născuţilor vii după vârsta şi anul naşterii 
mamei, precum şi populaţia feminină pe vârste la începutul şi sfârşitul anului) şi 
– ceea ce este extrem de important şi nu facil – pe o lungă perioadă de timp. 
Avantajele metodei sunt considerabile în raport cu precedenta. 

Abordarea noastră este de tipul al doilea, utilizând însă şi date provenite 
de la recensămintele populaţiei. 

Prelucrarea datelor asupra numărului de născuţi după dublul clasament 
se face în ţara noastră începând cu anul 1966, ceea ce ne-a permis determina-
rea ratelor de fertilitate pe vârste (atinse în cursul anului) în anii 1966-1995. În 
diagrama lui Lexis (figura 23), suprafaţa generală de referinţă este ACDF, rate-
le fiind plasate în spaţiul BCDE. Avem deci rate pentru 30 de ani calendaristici. 
Dacă ţinem cont că perioada fertilă a vieţii este limitată (în cercetarea demo-
grafică şi practica statistică) la 35 de ani (15-49 ani), vom observa că spaţiul 
nostru nu este prea mare pentru o abordare longitudinală. Îi putem însă mări 
dimensiunea cognitivă recurgând la extrapolări, interesul nostru fiind acela de a 
obţine seria completă a ratelor de fertilitate pentru un număr cât mai mare de 
generaţii feminine. Pentru generaţiile 1928 -1950, care aveau la începutul anu-
lui 1966 vârste cuprinse între 37 şi 15 ani (segmentul Bb), am estimat ratele de 
fertilitate pentru vârstele fertile dinainte de 1966 pornind de la descendenţele 
atinse la începutul anului 1966 (obţinute prin translarea celor de la 15 martie 
1966, data recensământului) şi structura pe vârste a fertilităţii în anul 1966. Am 
estimat în felul acesta ratele de fertilitate din triunghiul a'bB. 

La partea opusă a spaţiului transversal BCDE, problema care a impus o 
soluţie a fost aceea de a estima fertilitatea pe vârste, după anul 1995, a unui 
număr cât mai mare de generaţii dintre cele aflate în acest spaţiu. Metoda pe 
care am folosit-o este cea la care se recurge în general în situaţii de acest gen: 
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adoptarea ratelor de fertilitate din ultimul an, 1995 în cazul nostru. Deşi genera-
ţiile pentru care se estimează fertilitatea din partea a doua a intervalului fertil 
prin extrapolare sunt cele la care ponderea fertilităţii astfel estimate nu depă-
şeşte 20 la sută din descendenţa finală, ceea ce ar fi însemnat în cazul nostru 
generaţiile 1946-1967, am considerat că în contextul actual al fertilităţii româ-
neşti şi al celui care se întrevede pentru următorii ani putem adăuga şi genera-
ţiile 1968-1970, chiar dacă în cazul acestora ponderea fertilităţii extrapolate 
depăşeşte 20 la sută. Pornind de la fertilitatea generaţiilor 1946-1970 realizată 
până la sfârşitul anului 1995 – în De, am obţinut deci fertilitatea din întregul tri-
unghi Dde. La terminarea ansamblului calculelor noastre, dispunem de întrea-
ga serie a ratelor de fertilitate pe vârste pentru generaţiile 1928 -1970, ceea ce 
corespunde ariei a'cdf. 

3.3. Evoluţia fertilităţii pe generaţii 

Am grupat în tabelul 6 cei doi indicatori fundamentali ai fertilităţii genera-
ţiilor feminine 1928-1970, descendenţa finală şi vârsta medie a femeilor la naş-
terea copiilor, precum şi ponderile celor trei segmente ale descendenţelor fina-
le – fertilitatea realizată până la recensământul din 1966, cea efectiv avută în 
anii 1966-1995 şi cea estimată după 1995. Pentru comparaţie, am adăugat şi 
valorile descendenţei finale ale unor generaţii dinainte de 1928, valori având 
drept sursă recensământul populaţiei. O anumită prudenţă se impune în aceas-
tă comparaţie, având în vedere particularităţile de conţinut ale celor două tipuri 
de descendenţe finale. Precizăm, pe de altă parte, că descendenţele finale de-
terminate sunt descendenţe finale brute şi nu nete, mortalitatea nefiind luată în 
considerare, ceea ce corespunde practicilor internaţionale în domeniu. 

Determinarea descendenţelor nete implică utilizarea tabelelor de mortali-
tate pe generaţii (tabele încă inexistente în ţara noastră) (A se vedea Pressat, 
1972, pentru detalii de natură tehnică). Pentru a ilustra diferenţele potenţiale 
dintre descendenţele brute şi cele nete am utilizat probabilităţile de supravieţui-
re din tabela de mortalitate a anului calendaristic G+VMN, G fiind anul naşterii 
generaţiei iar VMN reprezentând vârsta medie la naştere în generaţia respecti-
vă. Impactul mortalităţii este considerabil, mai ales ia generaţiile 1928-1940 
(figura 24). 

 
Tabelul 6 

Indicatori ai fertilităţii pe generaţii în România 
Generaţia Descedenţa fina-

lă (DF) – născuţi 
la 1000 femei 

Vârsta medie 
la naştere – 

ani 

Proporţia (%) DF realizate 

Înainte de 
1966 

În anii 
1966-1996 

După 
1995 (Es-

timări) 

1853-62 5860 ... - -  

1875 4744 ... - - - 
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Generaţia Descedenţa fina-
lă (DF) – născuţi 

la 1000 femei 

Vârsta medie 
la naştere – 

ani 

Proporţia (%) DF realizate 

Înainte de 
1966 

În anii 
1966-1996 

După 
1995 (Es-

timări) 

1880 4712 ... - - - 

1885 4428 ... - - - 

1890 4149 ... - - - 

1895 3716 ... - - - 

1900 3641 ... - - - 

1905 3484 ... - - - 

1910 3233 ... - - - 

1915 2964 ... - - - 

1920 2698 ... - - - 

1925 2473 ... - - - 

1928 2330 26,1 93,2 6,8 - 

1929 2319 26,2 90,8 9,2 - 

1930 2291 26,4 88,2 11,8 - 

1931 2293 26,5 85,1 14,9 - 

1932 2299 26,6 81,8 18,2 - 

1933 2291 26,7 78,3 21,7 - 

1934 2337 26,8 73,9 26,1 - 

1935 2339 26,8 69,9 30,1 - 

1936 2327 26,7 66,1 33,9 - 

1937 2347 26,7 61,2 38,8 - 

1938 2365 26,7 56,1 43,9 - 

1939 2393 26,6 51,0 49,0 - 

1940 2440 26,5 45,3 54,7 - 

1941 2438 26,3 39,6 60,4 - 

1942 2426 26,1 34,1 , 65,9 - 

1943 2459 25,9 27,6 72,4 - 

1944 2477 25,7 21,8 78,2 - 

1945 2469 25,5 15,3 84,7 - 

1946 2486 25,3 9,7 90,3 - 

1947 2434 25,1 4,9 95,1 - 

1948 2439 25,1 1,8 98,2 * 

1949 2472 25,0 0,5 99,5 * 

1950 2401 25,2 0,1 99,9 * 

1951 2366 25,2 - 99,9 0,1 

1952 2316 25,2 - 99,9 0,1 

1953 2286 25,1 - 99,8 0,2 

1954 2279 25,1 - 99,6 0,4 

1955 2257 25,0 - 99,4 0,6 

1956 2245 24,9 - 99,1 0,9 
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Generaţia Descedenţa fina-

lă (DF) – născuţi 
la 1000 femei 

Vârsta medie 
la naştere – 

ani 

Proporţia (%) DF realizate 

Înainte de 
1966 

În anii 
1966-1996 

După 
1995 (Es-

timări) 

1957 2240 24,8 - 98,8 1,2 

1958 2210 24,6 - 98,3 1,7 

1959 2196 24,6 - 97,8 2,2 

1960 2148 24,5 - 97,1 2,9 

1961 2106 24,4 - 96,1 3,9 

1962 2030 24,2 - 94,9 5,1 

1963 2009 24,1 - 93,6 6,4 

1964 1950 24,0 - 91,7 8,3 

1965 1876 24,0 - 89,4 10,6 

1966 1791 24,1 - 86,3 13,7 

1967 1638 24,2 - 81,6 18,4 

1968 1586 24,3 - 77,0 23,0 

1969 1541 24,4 - 71,4 28,6 

1970 1503 24,5 - 64,8 35,2 
... Lipsă date – Nu este cazul * sub 0,05 la sută 
Sursa: 1853-1862: recensământul din 1912 (calcule ale autorului, pe baza datelor din Scăr-

lătescu;1921); 1875-1925: recensământul din 1966 (DCS, 1970); 1928-1970: calcu-
le ale autorului (a se vedea textul). 

 

 

 
După cum se poate remarca, ponderea fertilităţii din anii 1966-1995 re-

prezintă peste 80 la sută din valorile descendenţelor finale ale unui număr rela-
tiv mare de generaţii feminine, 1944-1968, ceea ce asigură acestora un grad 
ridicat de exactitate nu numai la nivelul descendenţei finale ci şi la nivelul rate-
lor pe vârste. 

Valorile din tabel şi curba descendenţelor din figura 25 permit constatări 
de interes şi importanţă deosebite (Descendenţele generaţiilor 1875-1900, care 
aveau vârste de peste 60 de ani la recensământul din 1966, subestimează în 
mod cert nivelul real al fertilităţii acestor generaţii, în special pe seama mortal i-
tăţii feminine diferenţiale în funcţie de numărul de copii născuţi (extrem de su-
gestive fiind în acest sens scăderile descendenţei finale ale aceloraşi generaţii 
la recensămintele din anii 1966, 1977 şi 1992, clar evidenţiate în figura 26, ca 
şi elocventa creştere a mortalităţii feminine, în perioada dintre ultimele două 
recensăminte, în funcţie de numărul de copii născuţi la generaţiile 1920-1925 
(figura 27); prudenţa se impune deci în analiza datelor din tabel). 

Scăderea de lungă durată a fertilităţii este semnificativ ilustrată de evolu-
ţia descendenţei finale a generaţiilor feminine. Dacă generaţiile 1853-1862 au 
avut o descendenţă finală de şase născuţi la o femeie iar RTF avea o valoare 
similară la 1885, este foarte probabil ca această valoare să reprezinte nivelul, 
stabil, al fertilităţii româneşti dinaintea declanşării scăderii fenomenului, la sfâr-
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şitul secolului trecut. După cum se poate remarca, tendinţa de scădere este 
netă. Inflexiunea care perturbă, conjunctural, dezvoltarea „normală" a curbei, 
plasată îndeosebi la generaţiile 1935-1955, nu schimbă tendinţa de lungă dura-
tă descrisă de fenomen la nivelul a peste 100 de generaţii. Ea este însă extrem 
de importantă din perspectiva felului şi măsurii în care factori de natură volun-
taristă au putut influenţa evoluţia fertilităţii în plan transversal şi schimba nivelul 
descendenţei finale a unui număr de generaţii. Suntem, cu certitudine, în faţa 
unei situaţii unice în populaţiile europene (şi, probabil, nu numai), când evoluţia 
de lungă durată a fertilităţii este schimbată semnificativ la nivelul descendenţei 
finale a unui mare număr de generaţii. Practic, după cum se poate observa în 
figura 25, generaţiilor feminine născute între a doua jumătate a anilor '30 şi '60 
li s-a schimbat „soarta" fertilităţii: din generaţii care în mod cert nu ar fi atins o 
descendenţă finală superioară pragului de înlocuire, în generaţii care au reali-
zat o descendenţă superioară acestui prag. Că suntem în faţa unor schimbări 
de excepţie şi în context european reiese din examinarea curbelor evoluţiei 
descendenţei finale a generaţiilor 1935-1960 în România şi în ţări reprezentati-
ve din Europa de Vest – figura 28. În timp ce în aceste din urmă ţări generaţiile 
1935-1950 au cunoscut o reducere netă a descendenţei, în România evoluţia a 
fost opusă. 

Descendenţa generaţiilor 1928-1933, marcată sensibil în plan transver-
sal de scăderea rapidă şi importantă a fertilităţii în perioada 1957-1966 când 
aceste generaţii se aflau la vârstele cele mai fertile, este mai mică decât cea a 
generaţiilor mai tinere 1934-1951 şi manifestă o tendinţă de scădere. Cei zece 
ani de scădere a fertilităţii, 1957-1966, se regăsesc deci în evoluţia descenden-
ţelor finale ale acestor generaţii. 

Creşterea valorilor descendenţei la generaţiile născute după 1935 este 
rezultatul cert al măsurilor legislative luate în 1966 şi al efectelor acestora asu-
pra fertilităţii în anii următori. Să nu omitem faptul că generaţiile la care se în-
registrează descendenţele cele mai mari, generaţiile 1940 -1950, aveau în 
1966 şi anii următori vârste de 15-25 ani, unde creşterile fertilităţii au fost cele 
mai importante. Putem deci spune fără rezerve că valorile mai mari ale des-
cendenţelor generaţiilor 1940-1950 sunt rezultatul exclusiv al creşterii conside-
rabile a fertilităţii după 1966. 

Generaţiile născute după 1950 nu s-au aflat sub influenţa „şocului" din 
1967 şi anii următori iar fertilitatea lor a fost în scădere, curba descendenţelor 
finale coborând rapid, astfel că generaţiile născute după 1960 au descendenţe 
inferioare pragului de înlocuire. 

Privind curba descendenţelor finale ale generaţiilor 1880-1925, pe de o 
parte, şi valoarea descendenţei generaţiei 1970, pe de altă parte, şi amintindu-
ne că valoarea RTF a fost în 1995 de 1,3 copii la o femeie şi va fi şi mai mică 
în 1996, este uşor de remarcat că o extrapolare a curbei din punctul corespun-
zător anului 1928 ar conduce, pentru anii 1996-1997, la o valoare a descen-
denţei finale cu puţin peste 1000 de copii la 1000 de femei. Dacă desenul real 
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al curbei, diferit de cel extrapolat, are o semnificaţie şi implicaţii demografice şi 
socio-economice mai degrabă pozitive ori mai degrabă negative, este o pro-
blemă extrem de complexă. 

Vârsta medie la naştere a înregistrat o scădere la generaţiile 1940-1950 
(având în vedere tocmai vârstele la care aceste generaţii erau după anul 
1966). Există un anumit paralelism între evoluţia vârstei medii la generaţiile 
1940-1950 (figura 29) şi evoluţia vârstei medii în anii 1960-1970)(figura 30). 

Extrem de instructive şi unice ni se par a fi curbele ratelor de fertilitate pe 
vârste ale generaţiilor 1928-1970 (figura 31). La nu mai puţin de 35 de genera-
ţii din cele 43 pentru care avem întreaga serie a ratelor de fertilitate pe vârste, 
calendarul fertilităţii poartă – într-un grad mai mare sau mai mic – amprenta 
măsurilor restrictive luate în 1966 şi/ori a celor de aplicare şi mai brutală a 
acestor măsuri, adoptate în 1973 şi 1984. Credem că nu exagerăm afirmând 
că în cazul generaţiilor 1928-1945 se poate vorbi de o veritabilă mutilare a cur-
bei fertilităţii pe vârste şi este uşor de imaginat ce se poate afla în spatele 
acestor deformări, la nivelul femeii, al cuplului şi al copilului, nedorit în multe 
cazuri. 

Modificările importante survenite în calendarul fertilităţii generaţiilor se 
regăsesc în structurarea formării descendenţei pe vârste. Schimbările care au 
avut loc în ponderile descendenţei finale atinse la 25 şi 30 de ani – figura 32 – 
sunt şi ele expresia vârstei la care s-au aflat generaţiile respective în 1967 şi 
următorii câţiva ani. Acest impact diferit în funcţie de vârsta avută la mijlocul 
anilor '60 (a se vedea şi figura 33) explică şi schimbările importante pe care le 
înregistrează ponderea fertilităţii la vârstele de 15-25 şi 26-35 ani (figura 34). 
Este vorba de schimbări care au modificat însuşi tipul de fertilitate al unor ge-
neraţii feminine (a se vedea pentru detalii Nations Unies, 1965), modelul carac-
teristic al fertilităţii româneşti – „precoce" (cu valoare maximă înainte de 25 de 
ani), fiind înlocuit cu cel „etalat" (valori aproximativ egale în grupele de vârstă 
20-24 şi 25-29 ani) sau chiar „tardiv", cu valoare maximă în grupa de vârstă 25- 
29 ani. 



 

4. REMARCI FINALE 

 
 

Evoluţia de excepţie a fertilităţii româneşti în ultimele patru decenii îşi 
găseşte echivalent în remodelarea curbei fertilităţii unui număr de generaţii fe-
minine, dimensiunea acestei remodelări (vizând mărimea descendenţei finale, 
constituirea acesteia pe vârste şi vârsta medie la naştere) fiind variabilă în 
funcţie de vârsta la care se aflau femeile din generaţiile respective în anii 1967- 
1968 şi chiar în următorii câţiva ani în care la nivelul transversalului au interve-
nit creşteri deosebit de mari ale fertilităţii. O dată cu revenirea la valori scăzute 
ale fertilităţii, în anii '80 şi, îndeosebi, '90, descendenţele finale cunosc o redu-
cere, plasându-se sub pragul de înlocuire (generaţiile născute după 1960). 

Dacă nivelul fertilităţii înainte de anul 1990 asigura o valoare a RTF ega-
lă sau cu puţin peste cea de înlocuire a generaţiilor, evoluţia fenomenului după 
1989 a coborât nivelul acestui indicator sintetic la doar 1,3 copii la o femeie, 
departe de valoarea de înlocuire. 

Luând în considerare nivelul fertilităţii din ultimii ani, contextul socio-
economic care l-a generat şi perspectivele acestui context pe termen mediu, 
apare evident faptul că şansele de redresare a fenomenului şi, mai ales, apar i-
ţia unui impact al acestei redresări asupra descendenţei finale sunt îndepărta-
te. Un context socio- economic diferit de cel actual, în bine, ar trebui să aibă 
efecte pozitive asupra fertilităţii dar rămân câteva necunoscute: cât de mare 
trebuie să fie această redresare pentru a avea efecte asupra fertilităţii, cu ce 
decalaj, în timp, aceste efecte ar urma să apară şi în ce fel noile realităţi eco-
nomice şi sociale vor influenţa fertilitatea. În primul caz, nu trebuie omis faptul 
că nici contextul economic dinainte de 1990, mai puţin deteriorat decât cel ac-
tual, nu constituia unul favorabil familiei cu copii. Nivelul fertilităţii din anii 1962-
1966, ca şi cel din 1983, reflectă acest lucru. Este deci de admis că numai o 
redresare economică de substanţă, capabilă să asigure unui cuplu reprezenta-
tiv condiţii de viaţă care să-i permită a creşte doi copii, ar putea schimba sem-
nificativ evoluţia şi nivelul fenomenului. În al doilea caz, este vorba de lungimea 
perioadei de timp dintre instalarea redresării şi creşterii economice, pe de o 
parte, şi apariţia efectelor benefice ale acestora asupra fertilităţii. Un anumit 
decalaj de timp se înscrie în dinamica generală a raportului economic-
demografic şi nu poate fi neglijat. În fine, credem că nu poate fi omisă o altă 
mare necunoscută: care va fi şi cum se va constitui noul model de fertilitate 
românească, specific contextului socio-economic în care ne aflăm şi, mai ales, 
spre care ne îndreptăm – economia de piaţă cu toate rigorile ei. Dacă luăm în 
considerare experienţa ţârilor occidentale, găsim suficiente argumente pentru a 
privi cu prudenţă şi pesimism viitorul fertilităţii în România. 
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Ceea ce este însă cert, este faptul că – spre deosebire de schimbările pe 
care le-a cunoscut fertilitatea după 1966, când mişcările acesteia au fost dicta-
te de factori politici, exteriori cuplului şi străini de mecanismele fireşti ale feno-
menului, iar schimbările la nivelul descendenţelor au avut o natură similară -, o 
viitoare redresare autentică a fertilităţii la nivelul transversalului nu va fi decât 
un transfer (automat) pe plan transversal al unor decizii vizând creşterea nu-
mărului de copii în familie (o descendenţă finală mai mare), decizii care vor 
aparţine exclusiv individului (cuplului), ca expresie a drepturilor fundamentale 
ale omului. Tn fine, prelungirea actualului context socio-economic nu va con-
duce decât la agravarea unei situaţii demografice negative în ansamblul com-
ponentelor sale, la accentuarea declinului demografic la care asistăm după 
1989, la îndepărtarea orizontului unei eventuale stopări (ori diminuări) a acestui 
declin şi a întregii suite de evoluţii negative ce i se asociază, precum şi la creş-
terea costurilor acestei necesare şi dorite redresări, atunci când aceasta va fi 
posibilă. 

Noiembrie 1996 
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ANEXA 1 

Tabel A1 
România, mişcarea naturală a populaţiei în perioada 1871-1995 

Anul Numărul po-
pulaţiei 

(a) 

Născuţi Decedaţi Spor na-
tural 

la 1000 locuitori 

Natali-
tate 

Mortali-
tate 

Spor na-
tural 

1871 8713464 310224 296045 14179 35,6 34,0 1,6 

1872 8700879 285782 320298 -34516 32,8 36,8 -4,0 

1873 8628953 292086 396588 -104502 33,8 46,0 -12,1 

1874 8565229 312647 330758 -18111 36,5 38,6 -2,1 

1875 8576470 345324 299897 45427 40,3 35,0 5,3 

1876 8633321 346019 272910 73109 40,1 31,6 8,5 

1877 8683572 321831 289605 32226 37,1 33,4 3,7 

1878 8699164 307954 304162 3792 35,4 35,0 0,4 

1879 8736011 358020 283283 74737 41,0 32,4 8,6 

1880 8784485 344691 317640 27051 39,2 36,2 3,1 

1881 8847580 368015 269068 98947 41,6 30,4 11,2 

1882 8933383 367049 299623 67426 41,1 33,5 7,5 

1883 9036468 393277 259765 133512 43,5 28,7 14,8 

1884 9175930 393553 253373 140180 42,9 27,6 15,3 

1885 9319479 405929 264243 141686 43,6 28,4 15,2 

1886 9460945 409510 273497 136013 43,3 28,9 14,4 

1887 9580104 403152 306078 97074 .42,1 31,9 10,1 

1888 9689459 417036 300633 116403 43,0 31,0 12,0 

1889 9814053 409613 282059 127554 41,7 28,7 13,0 

1890 9932727 399971 295411 104560 40,3 29,7 10,5 

1891 10046913 424436 311116 113320 42,2 31,0 11,3 

1892 10137768 398473 345830 52643 39,3 34,1 5,2 

1893 10229253 423375 308797 114578 41,4 30,2 11,2 

1894 10342628 418416 321992 96424 40,5 31,1 9,3 

1895 10468818 437688 297480 140208 41,8 28,4 13,4 

1896 10602589 425841 314254 111587 40,2 29,6 10,5 

1897 10726371 444528 324299 120229 41,4 30,2 11,2 

1898 10833751 382961 304180 78781 35,3 28,1 7,3 

1899 10952072 440196 298099 142097 40,2 27,2 13,0 

1900 11097431 426450 286071 140379 38,4 25,8 12,6 

1901 11228926 425021 292061 132960 37,9 26,0 11,8 

1902 11342827 432895 316652 116243 38,2 27,9 10,2 

1903 11460479 435283 294817 140466 38,0 25,7 12,3 

1904 11599259 444968 286467 158501 38,4 24,7 13,7 

1905 11731864 430899 302783 128116 36,7 25,8 10,9 

1906 11864784 453595 294467 159128 38,2 24,8 13,4 

1907 12008802 468741 318429 150312 39,0 26,5 12,5 

1908 12145429 468016 323673 144343 38,5 26,6 11,9 

1909 12283245 483149 330459 152690 .39,3 26,9 12,4 

1910 12426938 467360 311264 156096 37,6 25,0 12,6 

1911 12587635 499555 323569 175986 39,7 25,7 14,0 
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Anul Numărul po-
pulaţiei 

(a) 

Născuţi Decedaţi Spor na-
tural 

la 1000 locuitori 

Natali-
tate 

Mortali-
tate 

Spor na-
tural 

1912 12786848 523612 301199 222413 40,9 23,6 17,4 

1913 12982082 506180 333628 172552 39,0 25,7 13,3 

1914 13159709 507298 315569 191729 38,5 24,0 14,6 

1915 13281700 439956 339636 100320 33,1 25,6 7,6 

1916 ... ... ... ... ... ... ... 

1917 ... ... ... ... ... ... ... 

1918 12623593 182004 437278 -255274 14,4 34,6 -20,2 

1919 12726542       

1920 12373440 418807 326866 91941 33,8 26,4 7,4 

1921 12513848 471097 282221 188876 37,6 22,6 15,1 

1922 12700532 481035 296544 184491 37,9 23,3 14,5 

1923 12878071 469433 298845 170588 36,5 23,2 13,2 

1924 13053908 482025 300939 181086 36,9 23,1 13,9 

1925 13241632 473926 279564 194362 35,8 21,1 14,7 

1926 13431770 485601 299687 185914 36,2 22,3 13,8 

1927 13606242 475295 312265 163030 34,9 23,0 12,0 

1928 13793771 491587 279559 212028 35,6 20,3 15,4 

1929 13985540 473938 302429 171509 33,9 21,6 12,3 

1930 14141000 482084 272649 209435 34,1 19,3 14,8 

1931 14355000 471843 294060 177783 32,9 20,5 12,4 

1932 14554000 510401 306918 203483 35,1 21,1 14,0 

1933 14730000 459297 272302 186995 31,2 18,5 12,7 

1934 14924000 468344 296444 171900 31,4 19,9 11,5 

1935 15069000 453381 302676 150705 .30,1 20,1 10,0 

1936 15256000 482462 294528 187934 31,6 19,3 12,3 

1937 15434000 470999 291605 179394 30,5 18,9 11,6 

1938 15601000 459755 297568 162187 29,5 19,1 10,4 

1939 15751000 445493 286897 158596 28,3 18,2 10,1 

1940 15907000 414235 300722 113513 26,0 18,9 7,1 

1941 ... ... ... ... ... ... ... 

1942 ... ... ... ... ... ... ... 

1943 ... ... ... ... ... ... ... 

1944 ... ... ... ... ... ... ... 

1945 ... ... ... ... ... ... ... 

1946 15791000 391273 296439 94834 24,8 18,8 6,0 

1947 15849000 370562 349331 21231 23,4 22,0 1,4 

1948 15893000 379868 248238 131630 23,9 15,6 8,3 

1949 16084000 444065 219881 224184 27,6 13,7 13,9 

1950 16311000 426820 202010 224810 26,2 12,4 13,8 

1951 16464000 412534 210021 202513 25,1 12,8 12,3 

1952 16630000 413217 195287 217930 24,8 11,7 13,1 

1953 16847000 401717 194752 206965 23,8 11,6 12,2 

1954 17040000 422346 195091 227255 24,8 11,5 13,3 

1955 17325000 442864 167535 275329 25,6 9,7 15,9 
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Anul Numărul po-

pulaţiei 
(a) 

Născuţi Decedaţi Spor na-
tural 

la 1000 locuitori 

Natali-
tate 

Mortali-
tate 

Spor na-
tural 

1956 17583000 425704 174847 250857 24,2 9,9 14,3 

1957 17829000 407819 181923 225896 22,9 10,2 12,7 

1958 18056000 390500 156511 233989 21,6 8,7 12,9 

1959 18226000 368007 186767 181240 .20,2 10,2 10,0 

1960 18403000 352241 160720 191521 19,1 8,7 10,4 

1961 18567000 324859 161936 162923 17,5 8,7 8,8 

1962 18681000 301985 172429 129556 16,2 9,2 7,0 

1963 18813000 294886 155767 139119 15,7 8,3 7,4 

-1964 18927000 287383 152476 134907 15,2 8,1 7,1 

1965 19027000 278362 163393 114969 14,6 8,6 6,0 

1966 19141000 273678 157445 116233 14,3 8,2 6,1 

1967 19285000 527764 179129 348635 27,4 9,3 18,1 

1968 19271000 526091 188509 337582 26,7 9,6 17,1 

1969 20010000 465764 201225 264539 23,3 10,1 13,2 

1970 20253000 427034 193255 233779 21,1 9,5 11,6 

1971 20470000 400146 194306 205840 19,5 9,5 10,0 

1972 20663000 389153 189793 199360 18,8 9,2 9,6 

1973 20828000 378696 203559 175137 18,2 9,8 8,4 

1974 21029000 427732 191286 236446 20,3 9,1 11,2 

1975 21245000 418185 197538 220647 19,7 9,3 10,4 

1976 21446000 417353 204873 212480 19,5 9,6 9,9 

1977 21658000 423958 208685 215273 19,6 9,6 10,0 

1978 21855000 416598 211846 204752 19,1 9,7 9,4 

1979 22048000 410603 217509 193094 18,6 9,9 8,7 

1980 22201000 398904 231876 167028 18,0 10,4 7,6 

1981 22353000 381101 224635 156466 17,0 10,0 7,0 

1982 22478000 344369 224120 120249 15,3 10,0 5,3 

1983 22553000 321498 233892 87606 14,3 10,4 3,9 

1984 22625000 350741 233699 117042 15,5 10,3 5,2 

1985 22725000 358797 246670 112127 •15,8 10,9 4,9 

1986 22823000 376896 242330 134566 16,5 10,6 5,9 

1987 22940000 383199 254286 128913 16,7 11,1 5,6 

1988 23054000 380043 253370 126673 16,5 1-1,0 5,5 

1989 23152000 369544 247306 122238 16,0 10,7 5,3 

1990 23207000 314746 247086 67660 13,6 10,6 3,0 

1991 23185000 275275 251760 23515 11,9 10,9 1,0 

1992 22789000 260393 263855 -3462 11,4 11,6 -0,2 

1993 22755000 249994 263323 -13329 11,0 11,6 -0,6 

1994 22731000 246736 266101 -19365 10,9 11,7 -0,8 

1995 22681000 236640 271672 -35032 10,4 12,0 -1,6 
 

(a) – Populaţia medie pentru anii 1871-1929 şi la 1 iulie pentru anii 1930-1995 

... – Lipsă date 

Sursa: 1871-1929: Direcţia Centrală de Statistică, 1968 
1930-1995: Comisia Naţională pentru Statistică, 1994a;1995;1996b



 

Tabel A2 
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural în ROMÂNIA, Vechiul Regat şi 

Transilvania, 1871-1929 

Anul  Natalitate 
 

Mortalitate 
la 1000 locuitori 

Spor natural 

1871     

 ROMÂNIA 35,6 34,0 1,6 

 Vechiul Regat 33,8 26,1 7,7 

 Transilvania 37,6 42,4 -4.8 

1872     

 ROMÂNIA 32,8 36,8 -4,0 

 Vechiul Regat 32,2 30,1 2,1 

 Transilvania 33,6 44,2 -10,6 

1873     

 ROMÂNIA 33,8 46,0 -12,1 

 Vechiul Regat 32,6 32,4 0,2 

 Transilvania 35,2 61,2 -25,9 

1874     

 ROMÂNIA 36,5 38,6 -2,1 

 Vechiul Regat 34,5 34,5 0,0 

 Transilvania 38,8 43,3 -4,6 

1875     

 ROMÂNIA 40,3 35,0 5,3 

 Vechiul Regat 38,9 32,3 6,6 

 Transilvania 41,8 38,0 3,8 

1876     

 ROMÂNIA 40,1 31,6 8,5 

 Vechiul Regat 37,4 28,9 8,5 

 Transilvania 43,2 34,8 8,4 

1877     

 ROMÂNIA 37,1 33,4 3,7 

 Vechiul Regat 35,4 30,5 5,0 

 Transilvania 39,0 36,7 2,2 

1878     

 ROMÂNIA 35,4 35,0 0,4 

 Vechiul Regat 32,5 32,8 -0,3 

 Transilvania 38,8 37,5 1,3 

1879     

 ROMÂNIA 41,0 32,4 8,6 

 Vechiul Regat 38,9 30,5 8,4 

 Transilvania 43,4 34,7 8,8 

1880 
    

 
ROMÂNIA 39,2 36,2 3,1 
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Anul  Natalitate 

 
Mortalitate 

la 1000 locuitori 
Spor natural 

 
Vechiul Regat 38,0 35,9 2,1 

 
Transilvania 40,7 36,5 4,2 

1881 
    

 
ROMÂNIA 41,6 30,4 11,2 

 
Vechiul Regat 42,0 27,3 14,7 

 
Transilvania 41,2 34,1 7,0 

1882 
    

 
ROMÂNIA 41,1 33,5 7,5 

 
Vechiul Regat 40,8 28,8 12,0 

 
Transilvania 41,4 39,2 2,2 

1883 
    

 
ROMÂNIA 43,5 28,7 14,8 

 
Vechiul Regat 43,2 26,2 17,1 

 
Transilvania 43,8 31,8 12,0 

1884 
    

 
ROMÂNIA 42,9 27,6 15,3 

 
Vechiul Regat 42,0 25,9 16,1 

 
Transilvania 44,0 29,7 14,3 

1885 
    

 
ROMÂNIA 43,6 28,4 15,2 

 
Vechiul Regat 43,5 25,6 17,9 

 
Transilvania 43,7 31,7 11,9 

1886 
    

 
ROMÂNIA 43,3 28,9 14,4 

 
Vechiul Regat 42,5 27,1 15,4 

 
Transilvania 44,2 31,2 13,1 

1887 
    

 
ROMÂNIA 42,1 31,9 10,1 

 
Vechiul Regat 41,4 30,8 10,6 

 
Transilvania 43,0 33,4 9,6 

1888 
    

 
ROMÂNIA 43,0 31,0 12,0 

 
Vechiul Regat 42,8 30,9 11,9 

 
Transilvania 43,3 31,1 12,1 

1889 
    

 
ROMÂNIA 41,7 28,7 13,0 

 
Vechiul Regat 41,1 27,4 13,7 

 
Transilvania 42,6 30,4 12,2 

1890 
    

 
ROMÂNIA 40,3 29,7 10,5 

 
Vechiul Regat 38,8 28,6 10,3 
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Anul  Natalitate 
 

Mortalitate 
la 1000 locuitori 

Spor natural 

 
Transilvania 42,1 31,2 10,9 

1891 
    

 
ROMÂNIA 42,2 31,0 11,3 

 
Vechiul Regat 42,7 30,5 12,2 

 
Transilvania 41,7 31,6 10,1 

1892 
    

 
ROMÂNIA 39,3 34,1 5,2 

 
Vechiul Regat 39,3 34,7 4,6 

 
Transilvania 39,3 33,3 6,0 

1893 
    

 
ROMÂNIA 41,4 30,2 11,2 

 
Vechiul Regat 40,9 30,8 10,1 

 
Transilvania 42,0 29,4 12,6 

1894 
    

 
ROMÂNIA 40,5 31,1 9,3 

 
Vechiul Regat 41,1 31,8 9,3 

 
Transilvania 39,6 30,3 9,3 

1895 
    

 
ROMÂNIA 41,8 28,4 13,4 

 
Vechiul Regat 42,7 28,0 14,6 

 
Transilvania 40,7 28,9 11,8 

1896 
    

 
ROMÂNIA 40,2 29,6 10,5 

 
Vechiul Regat 41,1 29,3. 11,8 

 
Transilvania 39,0 30,0 8,9 

1897 
    

 
ROMÂNIA 41,4 30,2 11,2 

 
Vechiul Regat 43,3 29,7 13,6 

 
Transilvania 39,1 30,9 8,2 

1898 
    

 
ROMÂNIA 35,3 28,1 7,3 

 
Vechiul Regat 37,0 26,6 10,4 

 
Transilvania 33,3 29,9 3,3 

1899 
    

 
ROMÂNIA 40,2 27,2 13,0 

 
Vechiul Regat 42,4 27,7 14,7 

 
Transilvania 37,4 26,6 10,8 

1900 
    

 
ROMÂNIA 38,4 25,8 12,6 

 
Vechiul Regat 39,3 24,3 15,0 

 
Transilvania 37,3 27,7 9,7 
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Anul  Natalitate 

 
Mortalitate 

la 1000 locuitori 
Spor natural 

1901 
    

 
ROMÂNIA 37,9 26,0 11,8 

 
Vechiul Regat 39,6 26,3 13,3 

 
Transilvania 35,6 25,7 ' 10,0 

1902 
    

 
ROMÂNIA 38,2 27,9 10,2 

 
Vechiul Regat 39,3 27,9 11,4 

 
Transilvania 36,7 27,9 8,7 

1903 
    

 
ROMÂNIA 38,0 25,7 12,3 

 
Vechiul Regat 40,4 25,0 15,4 

 
Transilvania 34,8 26,6 8,2 

1904 
    

 
ROMÂNIA 38,4 24,7 13,7 

 
Vechiul Regat 40,4 24,5 15,9 

 
Transilvania 35,6 24,9 10,7 

1905 
    

 
ROMÂNIA 36,7 25,8 10,9 

 
Vechiul Regat 38,7 25,0 13,7 

 
Transilvania 34,2 26,9 7,2 

1906 
    

 
ROMÂNIA 38,2 24,8 13,4 

 
Vechiul Regat 40,3 24,1 16,1 

 
Transilvania 35,5 25,7 9,8 

1907 
    

 
ROMÂNIA 39,0 26,5 ' 12,5 

 
Vechiul Regat 41,5 26,5 15,0 

 
Transilvania 35,7 26,6 9,2 

1908 
    

 
ROMÂNIA 38,5 26,6 11,9 

 
Vechiul Regat 40,6 27,4 13,2 

 
Transilvania 35,8 25,6 10,2 

1909 
    

 
ROMÂNIA 39,3 26,9 12,4 

 
Vechiul Regat 41,3 27,5 13,8 

 
Transilvania 36,6 26,0 10,6 

 
Transilvania 36,6 26,0 10,6 

1910 
    

 
ROMÂNIA 37,6 25,0 12,6 

 
Vechiul Regat 39,5 25,0 14,5 

 
Transilvania 35,0 25,2 9,9 
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Anul  Natalitate 
 

Mortalitate 
la 1000 locuitori 

Spor natural 

1911 
    

 
ROMÂNIA 39,7 25,7 14,0 

 
Vechiul Regat 42,5 25,5 17,0 

 
Transilvania 35,8 26,1 9,8 

1912 
    

 
ROMÂNIA 40,9 23,6 17,4 

 
Vechiul Regat 43,7 23,2 20,5 

 
Transilvania 37,1 24,0 13,1 

1913 
    

 
ROMÂNIA 39,0 25,7 13,3 

 
Vechiul Regat 42,3 26,1 16,2 

 
Transilvania 34,3 25,1 9,3 

1914 
    

 
ROMÂNIA 38,5 24,0 • 14,6 

 
Vechiul Regat 42,1 23,7 18,4 

 
Transilvania 33,5 24,4 9,1 

1915 
    

 
ROMÂNIA 33,1 25,6 7,6 

 
Vechiul Regat 40,4 24,6 15,8 

 
Transilvania 22,7 26,9 -4,3 

1916 ROMÂNIA ... ... ... 

 Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania 15,2 22,0 -6,8 

1917 ROMÂNIA ... ... ... 

 Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania 14,8 20,9 -6,1 

1918 
    

 
ROMÂNIA 14,4 34,6 -20,2 

 
Vechiul Regat 14,4 40,8 -26,5 

 
Transilvania 14,5 25,8 -11,4 

1919 ROMÂNIA 
   

 
Vechiul Regat 37,7 34,3 3^4 

 
Transilvania ... ... ... 

1920 
    

 
ROMÂNIA 33,8 26,4 7,4 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1921 
    

 
ROMÂNIA 37,6 22,6 15,1 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 
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Anul  Natalitate 

 
Mortalitate 

la 1000 locuitori 
Spor natural 

1922 
    

 
ROMÂNIA 37,9 23,3 14,5 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1923 
    

 
ROMÂNIA 36,5 23,2 13,2 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1924 
    

 
ROMÂNIA 36,9 23,1 13,9 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1925 
    

 
ROMÂNIA 35,8 21,1 14,7 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1926 
    

 
ROMÂNIA 36,2 22,3 13,8 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1927 
    

 
ROMÂNIA 34,9 23,0 12,0 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1928 
    

 
ROMÂNIA 35,6 20,3 15,4 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

1929 
    

 
ROMÂNIA 33,9 21,6 12,3 

 
Vechiul Regat ... ... ... 

 
Transilvania ... ... ... 

Sursa: Direcţia Centrală de Statistică, 1968 
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Tabel A3 
România. Ratele de fertilitate pe vârste, rata totală de fertilitate (RTF) şi 

vârsta medie la naştere (VMN) în anii 1966-1995 

Vârsta 
(a) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

15 2,6 3,1 3,4 3,3 3,1 2,9 3,5 3,8 4,4 3,8 

16 10,7 14,3 13,8 12,7 11,8 12,3 12,7 12,4 14,1 14,6 

17 35,4 46,1 44,4 39,3 37,1 34,8 36,2 34,0 37,0 37,8 

18 70,6 108,3 94,2 84,2 77,5 75,2 70,9 71,2 76,5 78,1 

19 110,8 165,4 164,1 134,2 125,3 120,9 116,8 111,0 124,7 122,4 

20 140,9 215,2 205,4 192,9 170,6 164,2 159,1 152,6 169,3 166,1 

21 148,9 250,3 236,3 212,8 207,7 192,8 186,1 178,8 199,8 196,5 

22 148,2 260,8 250,9 223,1 209,3 206,3 197,2 192,2 213,8 206,5 

23 141,3 262,2 251,4 224,4 204,6 193,2 194,5 189,9 213,0 206,5 

24 133,8 248,9 243,8 215,7 196,8 181,8 179,3 181,3 203,1 196,3 

25 125,4 241,3 232,9 204,6 185,3 170,4 164,5 160,7 186,3 183,4 

26 114,9 226,1 214,6 195,4 173,3 156,7 151,6 144,2 167,2 162,5 

27 102,3 210,6 203,5 178,3 159,5 142,4 136,1 129,6 146,0 141,7 

28 92,8 192,7 188,8 164,6 143,8 130,1 121,7 115,9 130,4 122,4 

29 81,7 174,0 175,2 152,3 135,8 119,1 112,7 103,9 115,6 108,8 

30 71,1 159,7 159,9 138,2 123,8 108,8 100,7 95,2 102,1 96,8 

31 64,1 141,7 144,5 124,9 110,1 99,5 91,0 83,9 93,5 84,9 

32 56,6 130,8 132,1 112,2 99,3 87,9 83,2 76,7 80,1 75,5 

33 47,5 118,4 120,1 100,8 89,0 78,0 73,0 69,4 74,1 65,4 

34 42,8 99,3 108,6 92,0 79,1 69,8 65,0 59,6 67,1 60,3 

35 35,6 88,2 93,2 82,5 70,9 61,2 57,4 52,3 57,0 54,2 

36 31,3 74,2 81,9 68,9 62,6 55,9 49,2 45,9 49,9 45,3 

37 26,3 62,7 69,5 58,8 52,5 48,5 43,4 39,5 43,1 39,8 

38 22,5 51,6 56,5 49,7 44,9 40,4 38,5 35,8 35,6 33,5 

39 18,2 41,3 47,4 40,3 35,8 33,8 30,8 29,3 31,1 26,9 

40 15,4 32,0 36,3 31,5 28,7 26,7 24,5 22,9 24,4 21,9 

41 12,3 24,7 27,3 23,1 22,0 20,2 19,0 16,0 15,9 15,5 

42 9,1 17,7 19,3 17,1 15,9 14,8 13,1 11,3 11,9 10,7 

43 6,4 11,9 13,0 11,2 9,6 9,5 9,2 7,8 8,4 7,4 

44 4,3 7,5 7,8 6,8 6,4 6,1 5,4 5,1 4,9 5,0 

45 2,4 3,9 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,5 2,5 3,0 

46 1,6 1,8 2,2 1,7 1,7 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 

47 0,4 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 

48 0,4 0.2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 

49 * * 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

RTF 1928,6 3687,7 3648,3 3202,9 2898,6 2670,0 2552,0 2436,8 2705,0 2595,6 

VMN 25,8 26,6 26,8 26,8 26,7 26,5 26,4 26,3 26,2 26,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



52 

 
Vâr- 
(a) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

15 4,4 4,8 5,8 4,9 5,6 5,6 4,6 5,2 5,5 5,2 

16 14,2 15,2 16,5 17,3 18,0 17,3 17,1 14,7 16,7 15,2 

17 36,8 36,9 39,1 40,4 43,3 44,4 42,7 40,9 37,3 38,9 

18 76,1 73,9 76,5 77,2 78,3 79,0 79,8 76,6 75,6 69,0 

19 124,6 126,6 125,3 124,6 122,0 123,0 127,1 128,7 131,7 124,9 

20 171,6 176,0 177,8 181,4 178,2 174,3 169,9 172,5 179,1 173,4 

21 197,2 204,8 208,3 208,8 213,3 204,9 198,9 191,9 202,0 200,8 

22 208,6 212,3 211,0 213,9 214,4 209,2 202,1 195,8 205,8 203,3 

23 204,0 209,9 203,8 205,3 203,9 198,2 189,0 181,6 195,3 191,5 

24 193,0 193,9 192,4 190,1 188,7 184,1 167,8 161,6 179,1 183,4 

25 180,1 180,0 175,1 174,6 171,9 163,3 149,2 141,9 166,0 168,8 

26 163,7 164,1 156,1 153,4 153,3 146,3 131,4 125,3 141,5 148,5 

27 140,6 145,3 139,5 136,9 133,9 129,3 111,6 106,4 123,1 130,7 

28 121,8 125,1 121,2 119,1 115,3 110,8 99,1 89,7 105,4 112,7 

29 104,2 107,7 103,3 103,9 100,5 95,6 83,4 76,1 88,5 95,9 

30 91,7 90,5 90,4 86,8 85,3 82,6 70,6 63,6 75,9 82,6 

31 81,2 79,4 74,0 73,5 71,1 69,5 59,3 53,3 63,3 69,5 

32 71,7 67,8 65,8 60,8 59,2 57,5 50,3 45,2 52,8 58,4 

33 64,3 60,3 57,7 54,5 49,6 49,5 41,5 37,6 45,3 48,7 

34 53,7 53,9 50,8 46,4 43,6 39,7 34,6 31,6 36,4 40,1 

35 49,3 45,6 44,5 41,5 35,9 35,4 28,6 26,1 30,5 33,9 

36 43,3 41,0 37,0 35,6 31,7 29,2 24,4 21,5 25,6 27,0 

37 37,0 36,0 32,9 30,3 26,6 25,5 21,4 18,6 20,9 21,9 

38 30,5 28,9 28,3 26,5 22,2 21,7 17,8 15,0 16,8 17,5 

39 25,1 25,3 23,3 22,7 19,3 17,2 14,1 12,6 13,5 14,8 

40 19,5 18,8 18,5 16,7 15,2 13,6 11,1 10,4 9,8 11,7 

41 13,8 12,3 12,0 11,4 10,0 10,2 8,3 6,6 7,3 7,9 

42 10,2 9,5 8,8 8,0 7,3 7,1 6,3 5,1 5,2 5,8 

43 6,7 6,9 6,7 5,8 4,9 5,1 4,0 3,8 3,8 3,5 

44 4,4 4,3 4,1 3,8 2,9 3,2 2,6 2,3 2,4 2,5 

45 2,6 2,5 2,2 2,4 2,0 1,7 1,4 1,5 1,3 1,6 

46 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,7 0,6 0,7 0,7 

47 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 

48 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 

49 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 * * 

RTF 2548,0 2562,0 2511,3 2480,9 2429,2 2355,9 2171,5 2065,0 2264,5 2310,9 

VMN 25,9 25,8 25,6 25,5 25,3 25,2 24,9 24,8 25,0 25,2 
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Vârsta 

(a) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

15 5,5 5,7 5,5 5,9 5,5 5,8 5,2 5,3 5,0 4,5 
16 16,7 16,0 16,9 16,3 15,1 16,3 14,7 15,7 14,6 13,6 
17 37,0 37,0 36,4 36,5 33,0 34,7 31,9 32,8 30,4 30,3 
18 70,9 65,6 65,7 65,6 56,5 54,9 54,3 54,1 51,1 48,8 
19 113,4 111,1 107,0 103,7 90,4 87,8 85,5 80,7 77,1 70,3 
20 169,3 150,9 147,1 142,7 125,4 122,0 120,0 113,0 100,6 91,2 
21 199,0 189,5 174,4 167,0 143,7 138,6 139,6 131,1 122,3 104,9 
22 203,8 199,9 193,2 174,7 152,0 140,4 141,9 137,6 126,7 116,9 
23 196,6 193,5 187,7 177,7 145,8 130,5 134,6 127,2 127,5 116,0 
24 180,7 180,0 175,4 168,7 144,9 120,1 117,6 116,3 113,2 110,5 
25 171,2 167,0 163,6 155,3 132,8 110,8 104,2 100,2 104,1 99,6 
26 153,0 150,7 145,7 143,0 118,4 99,3 95,5 87,2 87,5 87,7 
27 135,8 136,2 133,5 124,1 104,1 82,7 79,5 77,9 76,6 75,5 
. 28 118,5 120,6 116,8 110,8 88,5 72,6 68,4 62,6 67,2 64,5 
29 104,3 104,4 103,5 96,4 80,4 59,8 55,4 51,6 55,0 56,4 
30 90,6 91,1 89,8 85,1 69,8 53,1 47,3 45,1 46,5 46,2 
31 77,4 79,7 77,4 72,9 58,5 44,0 40,7 35,6 37,7 37,4 
32 66,7 69,9 66,3 62,9 50,5 37,4 33,6 30,8 29,9 31,8 
33 55,8 59,9 57,3 54,1 42,7 30,1 27,5 25,2 26,4 26,2 
34 46,8 50,0 49,0 46,1 35,7 25,8 23,7 21,6 20,7 21,5 
35 40,9 43,2 41,5 38,6 29,3 21,2 19,0 17,6 18,3 18,1 
36 32,0 37,2 35,0 33,0 25,1 18,0 16,4 15,1 14,7 14,9 
37 27,8 29,9 30,0 27,5 20,4 14,7 14,1 12,1 12,5 11,8 
38 21,8 25,3 23,5 22,9 17,3 11,9 11,3 10,2 10,0 9,9 
39 17,0 20,0 19,4 18,3 14,0 9,7 9,1 8,0 8,1 7,5 
40 14,0 15,4 14,4 14,6 11,2 8,0 7,5 6,6 6,5 5,9 
41 9,6 12,5 11,1 10,6 8,4 5,7 5,3 4,7 4,9 4,6 
42 6,8 8,6 8,4 6,9 5,9 4,2 4,1 3,5 3,7 3,5 
43 4,8 6,3 5,4 5,1 3,9 3,0 2,9 2,4 2,4 2,3 
44 3,0 3,6 3,3 3,2 2,5 1.9 1,7 1,5 1.5 1,4 
45 1,7 2,0 1,8 1,7 1,5 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 
46 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
47 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 
48 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * 

RTF 2393,5 2384,2 2307,5 2193,2 1834,4 1567,1 1514,3 1435,0 1404,4 1335,2 
VMN 25,5 25,8 25,8 25,7 25,5 25,0 24,8 24,7 24,9 25,0 

 

(a) – Vârsta atinsă în cursul anului * – Sub 0,05 
Sursa: Calcule ale autorului (a se vedea textul) 



54 

 
Tabel A4 

România. Ratele de fertilitate pe vârste, descendenţa finală (OF) şi vârsta 
medie la naştere (VMN) în generaţiile feminine 1928-1970 

Generaţia 
Vârsta 

(a) 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

:
 1936 1937 

15 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 

16 12,6 12,4 12,1 11,9 11,8 11,7 11,6 11,4 11,2 11,2 

17 41,9 41,3 40,2 39,6 39,1 38,4 38,3 37,8 37,2 36,9 

18 83,6 82,2 80,2 79,1 78,0 76,6 76,5 75,4 74,4 73,5 

19 131,0 129,0 125,9 124,0 122,4 .120,2 119,8 118,3 116,6 115,3 

20 166,6 164,0 160,0 157,8 155,7 152,9 152,5 150,3 148,2 146,6 

21 176,2 173,5 169,3 167,0 164,7 161,7 161,1 159,0 156,8 155,0 

22 175,3 172,6 168,5 166,2 164,0 161,0 160,4 158,3 156,1 154,3 

23 167,0 164,4 160,4 158,2 156,3 153,4 152,8 150,8 148,7 147,0 

24 158,3 156,0 152,1 150,0 148,0 145,4 144,9 142,9 140,9 139,4 

25 148,4 146,1 142,4 140,6 138,8 136,2 135,7 134,0 132,1 130,6 

26 136,0 133,8 130,5 128,7 127,1 124,9 124,3 122,7 121,0 119,6 

27 121,0 119,1 116,2 114,6 113,2 111,1 110,7 109,3 107,8 106,5 

28 109,7 107,9 105,3 103,9 102,5 100,7 100,3 99,0 97,6 96,5 

29 96,7 95,1 92,7 91,4 90,3 88,6 88,2 87,2 86,0 81,7 

30 84,1 82,8 80,8 79,7 78,6 77,2 77,0 75,9 71,1 159,7 

31 75,8 74,6 72,9 71,9 70,9 69,6 69,4 64,1 141,7 144,5 

32 66,9 66,0 64,2 63,5 62,6 61,6 56,6 130,8 132,1 112,2 

33 56,3 55,4 53,9 53,3 52,5 47,5 118,4 120,1 100,8 89,0 

34 50,6 49,7 48,7 48,0 42,8 99,3 108,6 92,0 79,1 69,8 

35 42,1 41,5 40,4 35,6 88,2 93,2 82,5 70,9 61,2 57,4 

36 37,1 36,5 31,3 74,2 81,9 68,9 62,6 55,9 49,2 45,9 

37 31,1 26,3 62,7 69,5 58,8 52,5 48,5 43,4 39,5 43,1 

38 22,5 51,6 56,5 49,7 44,9 40,4 38,5 35,8 35,6 33,5 

39 41,3 47,4 40,3 35,8 33,8 30,8 29,3 31,1 26,9 25,1 

40 36,3 31,5 28,7 26,7 24,5 22,9 24,4 21,9 19,5 18,8 

41 23,1 22,0 20,2 19,0 16,0 15,9 15,5 13,8 12,3 12,0 

42 15,9 14,8 13,1 11,3 11,9 10,7 10,2 9,5 8,8 8,0 

43 9,5 9,2 7,8 8,4 7,4 6,7 6,9 6,7 5,8 4,9 

44 5,4 5,1 4,9 5,0 4,4 4,3 4,1 3,8 2,9 3,2 

45 2,5 2,5 3,0 2,6 2,5 2,2 2,4 2,0 1,7 1,4 

46 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,7 0,6 

47 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 

48 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 

49 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 *- * 0,1 

DF 2330,1 2319,3 2291,0 2292,8 2298,6 2291,3 2336,8 2338,5 2326,8 2346,5 

VMN 26,1 26,2 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 26,8 26,7 26,7 
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Vâr- 

sta (a) 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

15 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 

16 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 11,1 10,9 11,3 10,8 

17 36,5 36,5 36,6 36,3 36,2 36,0 36,9 36,0 37,3 35,7 

18 72,8 72,7 73,1 72,4 72,1 71,7 73,5 71,8 74,3 71,2 

19 114,1 114,1 114,5 113,5 113,1 112,4 115,3 112,6 116,5 110,8 

20 145,2 145,3 145,7 144,3 143,8 143,0 146,6 143,2 140,9 215,2 

21 153,5 153,6 154,0 152,6 152,1 151,2 155,1 148,9 250,3 236,3 

22 152,9 152,8 153,3 151,9 151,4 150,5 148.2 260,8 250,9 223,1 

23 145,6 145,6 146,1 144,7 144,2 141,3 262,2 251,4 224,4 204,6 

24 138,0 137,9 138,4 137,1 133,8 248,9 243,8 215,7 196,8 181,8 

25 129,3 129,3 129,7 125,4 241,3 232,9 204,6 185,3 170,4 164,5 

26 118,5 118,5 114,9 226,1 214,6 195,4 173,3 156,7 151,6 144,2 

27 105,5 102,3 210,6 203,5 178,3 159,5 142,4 136,1 129,6 146,0 

28 92,8 192,7 188,8 164,6 143,8 130,1 121,7 115,9 130,4 122,4 

29 174,0 175,2 152,3 135,8 119,1 112,7 103,9 115,6 108,8 104,2 

30 159,9 138,2 123,8 108,8 100,7 95,2 102,1 96,8 91,7 90,5 

31 124,9 110,1 99,5 91,0 83,9 93,5 84,9 81,2 79,4 74,0 

32 99,3 87,9 83,2 76,7 80,1 75,5 71,7 67,8 65,8 60,8 

33 78,0 73,0 69,4 74,1 65,4 64,3 60,3 57,7 54,5 49,6 

34 65,0 59,6 67,1 60,3 53,7 53,9 50,8 46,4 43,6 39,7 

35 52,3 57,0 54,2 49,3 45,6 44,5 41,5 35,9 35,4 28,6 

36 49,9 45,3 43,3 41,0 37,0 35,6 31,7 29,2 24,4 21,5 

37 39,8 37,0 36,0 32,9 30,3 26,6 25,5 21,4 18,6 20,9 

38 30,5 28,9 28,3 26,5 22,2 21,7 17,8 15,0 16,8 17,5 

39 25,3 23,3 22,7 19,3 17,2 14,1 12,6 13,5 14,8 17,0 

40 18,5 16,7 15,2 13,6 11,0 10,4 9,8 11,7 14,0 15,4 

41 11,4 10,0 10,2 8,3 6,6 7,3 7,9 9,6 12,5 11,1 

42 7,3 7,1 6,3 5,1 5,2 5,8 6,8 8,6 8,4 6,9 

43 5,1 4,0 3,8 3,8 3,5 4,8 6,3 5,4 5,1 3,9 

44 2,6 2,3 2,4 2,5 3,0 3,6 3,3 3,2 2,5 1,9 

45 1,5 1,3 1,6 1,7 2,0 1,8 1,7 1,5 1,0 0,9 

46 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 

47 0,4 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 

48 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * 

DF 2365,0 2393,1 2440,1 2438,1 2426,0 2459,1 2477,0 2469,2 2485,7 2434,4 

VMN 26,7 26,6 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 25,5 25,3 25,1 
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Vârsta 
(a) 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

15 2,3 2,4 1,5 2,6 3,1 3,4 3,3 3,1 2,9 3,5 

16 9,6 9,7 10,7 14,3 13,8 12,7 11,8 12,3 12,7 12,4 

17 31,9 35,4 46,1 44,4 39,3 37,1 34,8 36,2 34,0 37,0 

18 70,6 108,3 94,2 84,2 77,5 75,2 70,9 71,2 76,5 78,1 

19 165,4 164,1 134,2 125,3 120,9 116,8 111,0 124,7 122,4 124,6 

20 205,4 192,9 170,6 164,2 159,1 152,6 169,3 166,1 171,6 176,0 

21 212,8 207,7 192,8 186,1 178,8 199,8 196,5 197,2 204,8 208,3 

22 209,3 206,3 197,2 192,2 213,8 206,5 208,6 212,3 211,0 213,9 

23 193,2 194,5 189,9 213,0 206,5 204,0 209,9 203,8 205,3 203,9 

24 179,3 181,3 203,1 196,3 193,0 193,9 192,4 190,1 188,7 184,1 

25 160,7 186,3 183,4 180,1 180,0 175,1 174,6 171,9 163,3 149,2 

26 167,2 162,5 163,7 164,1 156,1 153,4 153,3 146,3 131,4 125,3 

27 141,7 140,6 145,3 139,5 136,9 133,9 129,3 111,6 106,4 123,1 

28 121,8 125,1 121,2 119,1 115,3 110,8 99,1 89,7 105,4 112,7 

29 107,7 103,3 100,5 95,6 83,4 76,1 88,5 95,9 104,3 104,4 

30 90,4 86,8 85,3 82,6 70,6 63,6 75,9 82,6 90,6 91,1 

31 73,5 71,1 69,5 59,3 53,3 63,3 69,5 77,4 79,7 77,4 

32 59,2 57,5 50,3 45,2 52,8 58,4 66,7 69,9 66,3 62,9 

33 49,5 41,5 37,6 45,3 48,7 55,8 59,9 57,3 54,1 42,7 

34 34,6 31,6 36,4 40,1 46,8 50,0 49,0 46,1 35,7 25,8 

35 26,1 30,5 33,9 40,9 43,2 41,5 38,6 29,3 21,2 19,0 

36 25,6 27,0 32,0 37,2 35,0 33,0 25,1 18,0 16,4 15,1 

37 21,9 27,8 29,9 30,0 27,5 20,4 14,7 14,1 12,1 12,5 

38 21,8 25,3 23,5 22,9 17,3 11,9 11,3 10,2 10,0 9,9 

39 20,0 19,4 18,3 14,0 9,7 9,1 8,0 8,1 7,5 7,5 

40 14,4 14,6 11,2 8,0 7,5 6,6 6,5 5,9 5,9 5,9 

41 10,6 8,4 5,7 5,3 4,7 4,9 4,6 4,6 4,6 4,6 

42 5,9 4,2 4,1 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

43 3,0 2,9 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

44 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1.4 1,4 1,4 1,4 1,4 

45 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

46 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

47 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

48 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

49 * * * * * * * * * % 

DF 2438,5 2472,0 2400,9 2365,5 2315,7 2285,8 2279,4 2257,2 2245,1 2239,5 

VMN 25,1 25,0 25,2 25,2 25,2 25,1 25,1 25,0 24,9 24,8 
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Vârsta 
(a) 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

15 3,8 4,4 3,8 4,4 4,8 5,8 4,9 5,6 5,6 4,6 

16 14,1 14,6 14,2 15,2 16,5 17,3 18,0 17,3 17,1 14,7 

17 37,8 36,8 36,9 39,1 40,4 43,3 44,4 42,7 40,9 37,3 

18 76,1 73,9 76,5 77,2 78,3 79,0 79,8 76,6 75,6 69,0 

19 126,6 125,3 124,6 122,0 123,0 127,1 128,7 131,7 124,9 113,4 

20 177,8 181,4 178,2 174,3 169,9 172,5 179,1 173,4 169,3 150,9 

21 208,8 213,3 204,9 198,9 191,9 202,0 200,8 199,0 189,5 174,4 

22 214,4 209,2 202,1 195,8 205,8 203,3 203,8 199,9 193,2 174,4 

23 198,2 189,0 181,6 195,3 191,5 196,6 193,5 187,7 177,7 145,8 

24 167,8 161,6 179,1 183,4 180,7 180,0 175,4 168,7 144,9 120,1 

25 141,9 166,0 168,8 171,2 167*0 163,6 155,3 132,8 110,8 104,2 

26 141,5 148,5 153,0 150,7 145,7 143,0 118,4 99,3 95,5 87,2 

27 130,7 135,8 136,2 133,5 124,1 104,1 82,7 79,5 77,9 76,6 

28 118,5 120,6 116,8 110,8 88,5 72,6 68,4 62,6 67,2 64,5 

29 104,4 103,5 96,4 80,4 59,8 55,4 51,6 55,0 56,4 56,4 

30 89,8 85,1 69,8 53,1 47,3 45,1 46,5 46,2 46,2 46,2 

31 72,9 58,5 44,0 40,7 35,6 37,7 37,4 37,4 37,4 37,4 

32 50,5 37,4 33,6 30,8 29,9 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 

33 30,1 27,5 25,2 26,4 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 

34 23,7 21,6 20,7 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

35 17,6 18,3 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

36 14,7 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 

37 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

38 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

39 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

40 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

41 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

42 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

43 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

44 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

45 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

46 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

47 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

48 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

49 * * * * * * * * * * 

DF 2210,1 2195,6 2147,8 2106,1 2029,8 2009,3 1949,6 1876,3 1791,0 1638,0 

VMN 24,6 24,6 24,5 24,4 24,2 24,1 24,0 24,0 24,1 24,2 
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Vârsta 
(a) 

1968 1969 1970 

15 5,2 5,5 5,2 

16 16,7 15,2 16,7 

17 38,9 37,0 37,0 

18 70,9 65,6 65,7 

19 111,1 107,0 103,7 

20 147,1 142,7 125,4 

21 167,0 143,7 138,6 

22 152,0 140,4 141,9 

23 130,5 134,6 127,2 

24 117,6 116,3 113,2 

25 100,2 104,1 99,6 

26 87,5 87,7 87,7 

27 75,5 75,5 75,5 

28 64,5 64,5 64,5 

29 56,4 56,4 56,4 

30 46,2 46,2 46,2 

31 37,4 37,4 37,4 

32 31,8 31,8 31,8 

33 26,2 26,2 26,2 

34 21,5 21,5 21,5 

35 18,1 18,1 18,1 

36 14,9 14,9 14,9 

37 11,8 11,8 11,8 

38 9,9 9,9 9,9 

39 7,5 7,5 7,5 

40 5,9 5,9 5,9 

41 4,6 4,6 4,6 

42 3,5 3,5 3,5 

43 2,3 2,3 2,3 

44 1,4 1,4 1,4 

45 0,9 0,9 0,9 

46 0,4 0,4 0,4 

47 0,1 0,1 0,1 

48 0,1 0,1 0,1 

49 * * * 
DF 1585,6 1540,7 1502,8 

VMN 24,3 24,4 24,5 
 

(a) – Vârsta atinsă in cursul anului  

* – Sub 0,05 

Cifrele cursive (italice) indică valori extrapolate Sursa: 

Calcule ale autorului (a se vedea textul). 
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ANEXA 2 – Figuri (1 – 34) 
 
 
 

Figura 1 – Născuţi vii şi rata natalităţii, 1871-1995 
 

 

— Rata natalltăţii – Născuţi vii 

 

 
Figura 2 – Dinamica ratei natalităţii, 1871-1995,  

valoarea din 1885 = 1 

 

   1870 1880  1890  1900  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990  

     1875  1885  1895  1905  1915 1925 1935 1945 1955 1955 1975 1985 1995 
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Figura 3 – Rate totală a fertilităţii calculată (estimată) în trei moduri 
 

 
 

 

 

 

 
 ------ RTf=35.Fgla — RTF=S.f(x.x+5) • RTf=Suma f(x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Rata natalităţii şi rata totală a fertilităţii (RTF),  
1871-1995 

 

 

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 
 

― Rata totală a fertilităţii (RTF) ......... RTF – Estimată — Rata natalitâţii 



61 
 

 

Figura 5 - Rata natalităţii în Vechiul Regat şi Transilvania, 1871-1915  
şi în ROMÂNIA, 1920-1940 

 

 
 

 ------- ROMANIA — Vechiul Regat ............Transilvania 

 

Figura 6 - Rata nupţialităţii, 1870-1930 

 

 1875  1885  1895  1905  1915   1925 
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Figura 7 – Rata natalităţii şi mortalităţii generale, 1871-1995 

 

1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 

 -------Natalitate  ----------  Mortalitate 

 

 

Figura 8 – Rata natalităţii şi mortaliăţii generale în Vechiul Regat, 
1871-1915 

 

 
— Natalitate ―Mortalitate 
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Figura 9 - Rata natalităţii şi mortalităţii generale în Transilvania,  
1871-1915 

 

A n u l  
------ Natalitate ---------- Mortalitate 

 

 
 

Figura 10 - Rata natalităţii in România – seriile CNS şi Chesnais (JCC) – şi 
în Italia, 1860-1940 

 

 1865  1875  1885  1895  1905  1915  1925  1935 
 

Italia — România-CNS ........... România-JCC 
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Figura 11 - Raportul dintre ratele de fertilitate pe grupe de vârstă,  

1932-1936/1905-1909, 1956/1932-1936 şi 1966/1956 

 
 

 
—— 1932-1936/1905-09 ―— 1956/1932-1936 ............ 1966/1956 

 
Figura 12 – Fertilitatea pe vârste în anii 1905-1909,  

1932-1936, 1956, 1966 şi 1995 
 

 

 ------ 1965 ― 1905-1909 —― 1995 ........ 1932-1936 — – 1966 
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Figura 13 - Raportul dintre ratele de fertilitate pe vârste, 1932-36/1905-09, 
1956/1932-36 şi 1966/1956 

 

V â r s t a  
 -----  1932-36 ! 1905-09  -------------  1956 / 1932-36 — – 1966 / 1956 

 
 
 

 

 

Figura 14 - Raportul dintre ratele de fertilitate pe vârste,  
1967/1966, 1989/1967 şi 1989/1966 

 

V a r s t a 
― 19S7 / 1966 —― 1989/ 1967 ........... 1989 / 1966 
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Figura 15 - Raportul dintre ratele de fertilitate pe vârste, 1995/89 şi 
1995/66 

 

 

 ----  1995 / 1969 — 1995 / 1966 

 

 

Figura 16 - RTF în România şi în unele ţări  
din Europa de Vest, 1950-1995 
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Figura 17 - RTF în România şi în unele ţări din Europa de Sud, 1950-1995 
 

 

—―Spania (SP) ..........Grecia (GR) ..........Italia (ITj —― Portugalia (PT) —— România (RO) 
 

 

 

Figura 18 - RTF în România şi în unele ţări din Europa de Nord,  
1950-1995 
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Figura 19 - RTF în România, Anglia şi Ţara Galilor, Spania şi Suedia,  

1950-1995 

 

   — România (RO) ..... Anglia şi Ţara Galilor (AG) — Spania (SP) — Suedia (SD} 
 

 
 

Figura 20 – Rata totală a fertilităţii (RTF) în anii 1956-1995  
RTF = Valori efective  

RTFIG = Valori de înlocuire a generaţiei 
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Figura 21 - Excedentul sau deficitul valorii efective a RTF  
în raport cu valoarea reclamată de Înlocuirea generaţiilor (RTFIG) –  

născuţi la 1000 femei şi în %  

 

A n u l  
—— Exced./Def.-născuţi la 1000 femei  -------------- Excedent / Deficit – în % 

 

 

 

Figura 22 – Rata totală a fertilităţii şi descendenţa finală (decalată)  
(Ex. Descendenţa finală a generaţiei 1930 este plasată  
în anul 1930+26=1956, 26 fiind vârsta medie la naştere  

a femeilor din generaţia 1930) 

 

 

A n u l  

 ---- Descendenţa finală decalată — Rata totală a fertilităţii 
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Figura 23 – Diagrama lui Lexis conţinând spaţiul transversal  

şi cel longitudinal al fertilităţii 
 

 
 

Figura 24 - Descendenţa finală brută (DFB), descendenţa finală netă 
(DFN) şi descendenţa finală asigurând înlocuirea generaţiilor (DFIG), 

generaţiile feminine 1928-1970 
 

 

Generaţia 
 

— DFB  ------------- DFN ——DFIG 
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Figura 25 - Descendenţele finale ale generaţiilor feminine 1853-1970 
 

DF = Născuţi vii  
la 1000 femei 6000 

 

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
Generaţia 

 

 

 

Figura 26 – Descendenţele finale (DF) ale unor generaţii feminine  
la recensămintele din anii 1966, 1977 şi 1992 

 

 

E 
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Figura 27 - Mortalitatea feminină în generaţiile 1920-1925 în perioada 

1977-92 în funcţie de numărul copiilor născuţi vii 

 

Copii născuţi vii 
 

 

 

Figura 28 - Descendenţa finală a generaţiilor 1935-1960 în România şi 
unele ţări din Europa de Vest 
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Figura 29 – Descendenta finală şi vârsta medie la naştere,  
generaţiile feminine 1928-1970 

 

Generaţia 
 

—— Descedenţa finală (DF) — Vârsta medie la naştere 
 

 

 

Figura 30 – Vârsta medie la naştere a femeilor care au avut copiii  
în anii 1956-1995 

Vârsta medie  
– ani – 

 
 

Anul



74 

 
Figura 31 – Fertilitatea pe vârste a generaţiilor feminine 1928-1970 
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Figura 32 - Proporţia descendenţei atinse la vârstele de 25, 30 şi 35 ani 

Generaţiile feminine 1928-1970 

 

 

1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968  

 1930 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970  

Generaţia 
— 25 ani .......30 ani — 35 ani 

Figura 33 - Raportul dintre ratele de fertilitate 
pe vârste la unele generaţii 
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Figura 34 - Proporţia descendenţei finale realizate în grupele de vârstă  
15-25 şi 26-35 ani de generaţiile feminine 1928 – 1970 
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INTRODUCTION 

The final effects of a country‘s innovation policy could be evaluated on 
market by specific features of its supply and demand, of good and services 
namely the innovation capacity as a feature of supply and the propensity 
for new products consume as a specific demand feature. Innovation 
character of supply can be emphasized by a four-dimensional analysis of 
innovation inputs: the financial approach, with the indicators concerning 
innovation expenses; the strategical approach, considering objectives of 
innovation; the know-how approach, analyzing the variables of R&D activities; 
the technical approach, using technological variables. The demand 
propensity for innovative products can be analyzed by means of innovation 
outputs, namely the share of science-intensive products on the market, and 
demand receptivity to these products (growing or stationary volume of sales or 
the market contraction for these products) (Scholz, 1994). 

An evaluation of the Romanian economy in the last 6 years, by the 
above-mentioned criteria, may emphasize significant aspects on the current 
impediments to economic growth. It can also provide relevant elements that 
cannot be ignored by any political will to overtake the stagnation. Nowadays, 
Romania undergoes a process of industrial restructuring. New governmental 
bodies have been especially established for this purpose, and special scientific 
sessions and seminars, have been dedicated to different aspects of market 
economy. Good intentions of those who should decide the future structure of 
national economy are intensely mediated. It seems, the period of ―trial-and-
error‖ principle, which has been experimented till now on the way to Romanian 
market economy, is over. The principle of rational action and scientific 
prevision, which helps decision-makers to minimize error and maximize the 
chances of success, should guide their actions when the recovering from an 
inefficient economic past should be done quickly(Sandu, 1994). 

It can be easily stated that the process of stopping economic decline in 
Romania could be observed even in 1994 if we look at the evolution of macro-
economic statistical indicators.We could take pride in the fact that Romania has 
now a better estimate of what the IMF terms as ―country risk.‖ It is an 
encouraging fact that many foreign VIPs refer to recent developments of the 
Romanian economy as ―the light at the end of the tunnel‖. 

Will this glimpse of hope continue to flicker or are there conditions to 
transform it in a torch which can light up the tunnel and show us the future 
way? Everything depends on how strong are the foundations we build our 
future on. Efforts are made for Romania‘s integration into Europe. The USA is 
willing to help Romania in becoming partners in retail markets in various 
countries of the world. If we‘d wish to be valid partners either for fellow Euro-
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pean countries or for the USA we cannot avoid a lucid analysis of our 
technological structure, the quality and science-intensity of our products. The 
contribution of Romanian researchers to the change of technologies, and 
therefore of the structure and performances of the Romanian market 
supply, could be decisive. 

A slight examination of the present image of commodity-market shows 
invasion of imported goods of doubtful quality and Romanian products, which 
remind us of the past because they are poorly presented and packed, but 
unreasonably expensive. The question that can be naturally raised is: does 
Romanian creativity have no impact and no positive influence upon commodity 
market in these last years? 

Should we add a special prize to the numberless prizes and medals 
repeatedly got by the Romanians researchers at international invention fairs, 
i.e. a special prize of the Romanian consumers for the products they expect? 
Which are the causes of the producer‘s lack of receptivity towards 
creativity, innovation and, in general, towards technical progress? Is the 
Romanian supply of goods and services characterized by innovation? 
How can propensity for innovation of demand be increased? 

Studying West-European experience concerning relationship between 
research and industry and especially the Dutch experience, we understood 
better their significance for improving technology transfer. In Romania these 
relations are only sporadical at present and in low-interest areas. Research 
outcomes have shown that the slight favorable evolution of the Romanian 
economy in the last two years has not been sustained by a significant industrial 
restructuring or by technological transformation and modernization of producti-
ve apparatus. 

Which are the specific solutions for improving Romanian technologies by 
the relation between research and industry? Could be the Dutch experience a 
model for Romania? 

In this final report of our ACE-PHARE fellowship program, we wish to 
find some answers to these questions, which concerned us during the three 
month of research activity in the Foundation for Economic Research of the 
University of Amsterdam (SEO). 

The competent answers to these complex problems, useful for policy-
making, were not so easy to find out. That is why we tried ―to dilate‖ the short 
available time by a hard work of theoretical and practical documentation, by 
extensive discussion with Dutch governmental and scientific representatives.  

We would like to mention the name of the very competent and kind persons 
who supported us in the Netherlands and to whom we are very grateful. First of all 
we would like to express special thanks to our scientific coordinator, Dr. Egbert 
Oldenboom from SEO, for his competence, interest and open-mindness, who 
guided us towards the approach of the most interesting theoretical issues and 
efficient actions. We would like to thank Prof. Dr. B.M.S. Van Praag and Dr. 
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J.W.Velthuijsen for the very good work conditions and service facilities we had in 
the Foundation, where they are directors. Thanks to Susan Clement-Tonikian and 
Dr. Marko.J.van Leeuwen, for their help and encouragement to upgrade our 
abilities in working with a personal computer and for their kindness and 
friendliness. We would like to express our gratitude to all the others who 
contributed and enriched our knowledge in the field of innovation policy and 
technology transfer: Dr. Erik. Brouwer(SEO) (who stirred up our scientific interest 
in the micro-innovation analysis using the Community Innovation Survey model), 
Walter Manshanden (SEO), Prof. Jan G. Lambooy (University of Amsterdam), 
Loet Leydesdorff (Department of Science Technology Dynamics – University of 
Amsterdam), Anthony Arundel and Aldo Geuna-Maastricht Economic Research 
Institute on Innovation and Technology-MERIT), Carine A. Coehoorn-University of 
Groningen. Some innovation centers, technology parks and liaison office‘s officers 
have contributed in some way to this study by allowing interviews and providing 
data. We specially want to thank Dick van Barneveldt-and Dr. Pieter C. Van der 
Sijde -(Liaison Group, Research Programs & Regional Development-University of 
Twente), Dr.Ronald J. Mooijer (Innovation Center Amsterdam Haarlem), Dr. Bas 
Langelaar (Amsterdam Science Park), Dr. J.A.A.Vos (Liaison Office --University of 
Amsterdam), D.J.Coehoorn (Transfer Officer-Free University Amsterdam). Special 
thanks to Bea J. Hoogheid from the Ministry of Economic Affairs, for her 
competence and generosity in providing information regarding innovation and 
technology policy in the Netherlands.  

The aim of the Final Report is to provide an overview on the specificity 
of innovation policy and technology transfer in Romania by using the method of 
international comparisons and taking into account the following main aspects: 

1) In conformity with the provisions of the Agreement of Association 
between Romania and the EU ―The Strategy of Preparation of the Countries 
of Central and Eastern Europe for Admission to EU―, adopted by the Co-
uncil of Europe at Essen in December 1994, the Government of Romania will 
adopt legislation in conformity with the European Union, following the 
recommendations of the ―White Paper-preparation of the associated countries 
of Central and Eastern Europe for integration into the Common Market of Eu-
rope‖.  

The document that attests the political will of adhesion to the European 
Union is ―The Strategy of Preparation and Adherence of Romania to the 
European Union.‖ It was adopted in June 1995 by the Romanian Government, 
the parties represented in Parliament, the President, the Romanian Academy, 
and other structures of the civil society. Sectoral programs including measures 
for legislative harmonization will be established, taking into account this Docu-
ment. 

We wrote this report thinking that it could be a research contribution to the 

harmonization of the statistical, legislative and institutional framework in the field 
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of innovation policy and technology transfer and to the identifying of the 
present and the future priorities. 

2) The development of the fourth Community Framework Program for 
RTD support, as well as stronger orientation towards innovation and 
competitiveness of Community programs and actions in the fields of regional 
development, SMEs support, education and training, norms and standards, in-
frastructural networks and services for the manufacturing industries offer Ro-
manian policy-makers the general guidelines for improving the effectiveness of 
national innovation policies. A general overview about re-orientation of the 
Community‘s RTD policies to develop a systematic view of the innovation 
process, to become more demand-oriented and, therefore, to pay more 
attention to the application and diffusion of technologies, could be a spe-
cial guide for Romanian politicians and Government representatives in 
mapping their strategies. 

 The presentation of a variety of European experiences and the 
typologies of the research-industry relations was one of our purposes. We are 
also preoccupied to identify the different types of obstacles and difficulties 
toward their development, and the mechanisms of their promotion.  

3) The broad conceptual and statistical framework, which has 
developed during in the last years in this field, can be used for guiding Roma-
nian innovation and diffusion policies both in the short and long run. Improving 
the knowledge about innovation and technology transfer can help policy 
making to be able to map and understand the real dimension and implication of 
the technology transfer process. The data resources have a vital importance 
for a truthful image of the innovation potential, especially at the micro level. 
One of the aim of our project is to present the new theoretical and con-
ceptual setting and statistical methodologies, too. We benefited both by 
the very good theoretical background and experience of SEO in 
implementing Community Innovation Survey in the countries in transition 
and by the best practice of the new methodological proposal of the 
MERIT‘s researchers.. 

4) For Romania, diffusion policies, if efficiently implemented, have also 
an important role to play in developing the technical level and competitiveness 
of industry. Is there a European or other type of model for innovation 
policy which Romania could assume?  

Existing policies and support programs vary considerably from country to 
country, reflecting differences in resources, strategies and experiences. 
Effective innovation policies and diffusion policies require a cooperative 
interplay of national and Community actions, based on principles of 
additionality and complementarity (David, Geuna, Steinmuller, 1995). For Ro-
mania, any European country could be an equal partner in the scientific and 
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technical collaboration but the knowledge of the best experiences would be a 
precious guide for policy-making.  

5) We had the privilege to study one of the best experience in the field of 

technology policy and technology transfer and we have the courage to assume 
the risk of the following assertion: Romania could compress the time for 
overcoming its inefficient past if the policy-makers try to adopt both the 
principles of the Dutch innovation policy and successful Dutch initiatives and 
actions. As shown in the examiners‘ report -National Science and Technology 
Policy in the Netherlands (OECD, 1987) „a specific feature of the Dutch 
societal and political behavior is the search for consensus‖. Policy- 

making is an extremely complex activity in which government initiatives have to 
pass through several screening stages that mark out a social agreement. We 
had the possibility to be convinced that this feature was characterizing the 
present policy making activity of the Dutch government, as a major premise of 
the efficient implementing of its strategies. Our research papers were 
focused on the presentation of the most relevant, for Romania, aspects of 
the Dutch innovation and technology transfer from research to industry 
and of the Dutch policy in this field, too. 

6) The knowledge of the role of entrepreneurship in the technical 
change and economic competitiveness is very important to Romania. In the 
last five years, research sector has developed new institutions and new 
mechanisms (innovation centers, science parks, technology centers, spin-off 
companies or other bridging institutions) in order to contribute to the technology 
transfer process. These new institutes have also emerged in other Eastern and 
Central European countries in response to declining government expenditures 
for R&D, increasing the importance of science based technologies and of small 
firms in economic growth. In Romania, due to the shortage economy, these 
features carry different meanings if compared with other countries.  

Market-oriented science policy in the shortage economy or in an 
economy with limited market mechanisms, like Romania, could have results in 
disadvantage for the science itself (Balazs, 1992). 

Desiring to imitate the western countries, Romanian policy-makers have 
established some formal relations between research and industry. These 
relations without real demand for new technologies, make distortions in the 
field of interest relating to scientific and business activity and induce no clear 
criteria for the allocations of funds to this projects (Sandu, 1995 a). One of the 
aims of our project is to describe the specific Romanian experience 
concerning research-industry relations. The negative effects of the 
undiscerning imitative behavior, which we have tried to relieve, could 
warn policy-making about the necessity of comprehensive understanding 
of the western technology transfer models.  
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CHAPTER I. WEST EUROPEAN THEORIES 
AND PRACTICES 

1.1. Economic and Social Background of Research Industry 
Relations in the European Context  

1.1.1. Western Experience: from Theory to Practice. 

As former distinct entities in the countries belonging to the European 
Union, research (particularly university research) and industry assumed, during 
the last decade, the responsibility of joint contribution to the technological 
competence. As a whole, this agreement between universities and industry 
stands as a new contract between universities and society, stipulating the soci-
al and economic importance of the public funds allocated to university 
research. Under these circumstances, specialized literature mentions the ―new 
role― of the universities, adjacent to the other traditional two: the formative role, 
and the research role. The government‗s intervention is very important in 
supporting this new role. (Etzkowitz, Leydesdorff, 1995). 

The research-industry relations (in the case of countries like France or 
Germany, where fundamental, strategic or oriented research take place both 
inside and outside universities) or university-industry relations (in the case of 
those countries where this type of research is performed especially in 
universities) imposed some changes meant to provide compatibility of the 
goals and method in order to obtain most efficient results. 

So far, the most important effects of the joint actions have been the 
following (OECD, 1988): 

 the activity of universities in the establishment of new industrial firms, 
as a result of collective work; 

 the initiative of universities and research institutes for the set up of 
liaison-offices, which connect universities and industry; 

 the mechanisms devised to surpass certain inevitable collision of 
interests between two structures that, for a very long time, had 
different ways of developing their economic and social functions; 

 consultancy and training activity of the universities for their industrial 
partners. 

A new innovation model appeared instead of the former linear one, 
known as ‗connecting-chains model, ‗feed-back model‘ or ‗spiral model‗.This 
model was designed to attract creative and innovational forces already existing 
in universities and research institutes, as well as in industry, and to integrate 
them into a new and much more complex mechanism of technology transfer 
(TEP, 1992). 
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The development of modern or strategic technologies transcends the 
borderline between the scientific system and the social and economic 
environment of their evolution. Specialists in the field speak about a 
‗negotiation place‘ where scientists and economists or engineers, together with 
decision-makers and other agents, could find common answers to problems of 
the innovation process (Bonaccorsi, Piccaluga, 1994).  

The new initiatives cannot be strictly classified in the fields of science, 
economics or strategic policy. The scientific strategies are not concerned with 
the elaboration of research programs only. The tendency is to design 
integrated strategies by merging scientific, economic and social aims. The 
reorientation of the scientific research towards industry is proved by the indus-
trial fundamental research departments, by the presence of industry 
representatives in the scientific and research field, by industrial co-participation 
in supporting certain research projects. The integration of research and 
industry is a process of partnership, of permanent negotiations and 
renegotiations concerning their interests. The success depends on the 
level of structural integration and collaboration capacities of the different 
parts involved, as well as on proper support by public mechanisms and 
institutions (CRMA, 1991). 

Governments, politicians and industry insistently demand useful results 
from research and this proves the change in the structure of its stimulative 
system, from ‗scientific curiosity‗ to external incentives, by means of explicit or 
implicit strategies and politics focusing on getting extra-budgetary incomes for 
research (Geuna, 1995). 

On the background of developed countries‘ governmental efforts to 
revive fundamental research in the 1970‘s, the links between industry and 
research organizations intensified and got new aspects, both theoretical and 
practical (Langfitt, 1983). The new concepts of ‗strategic research, '‗mission-
oriented‘ or ‗applied-oriented‘, was considered much more relevant for the 
description of the substantial changes that occurred in approaching innovation 
problems. The border between fundamental and applied research was more 
and more blurred. Fundamental research was preferentially stimulated in the 
fields with an application potential based on new principles or new discoveries 
(Ford, Lake, 1991). 

Innovation capacity started to be attributed less to the intensity of 
research expenditures and more to the density and quality of the networks 
formed by different poles of research, technology and market (Rycroft, Kash, 
1994). It was claimed that innovation policy should be conceived like a cohe-
rent system of interconnected elements that have an influence on the 
innovation capacity of a country, i.e. the scientific research, the industrial 
development, the financial, educational, taxation and market regulations. 
(Niosi, Saviotti, Bellon, Crow, 1993). 
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In a systemic approach, the entire successions of activities were involved 
in the rise and use of new products, processes or technologies, starting with 
fundamental research and ending with marketing and sales activities. An im-
portant role was assigned to the social and cultural environment which 
could promote or inhibit the innovation process (Sharp, Pavitt, 1992; 

Schot, 1991; Trott, Hayes, 1996). In this respect, in the opinion of the OECD 
experts, the core of innovation policy is a pack of measures meant to introduce 
and to diffuse new technologies in the economy, mainly concerned with fiscal 
and financial assistance focusing on the stimulation of R&D activities, 
inclusively at the firm‘s level, based on risk capital involvement, infrastructure 
and services (OECD, 1991). 

This theoretical reconsideration was followed by an essential shift in the 
criteria of funding, from that of the institutional financing to that of joint 
programs between research organizations and industries. On these new 
strategically trends, interactions between universities and industries multiplied 
and diversified, with gains on both sides(Sadlak, 1992). 

A relevant effect of these deep changes was the speed of proliferation 
and the great variety of the ‗technology transfer centers' (Dorf, Worthington, 
1987).They appeared within universities, as specific institutions for 
implementing multiple links, both inter-academically and between academic 
and economic environments. Specialized literature mentioned several impor-
tant types of such centers, grouped according to: – the nature of the links and 
of the activities developed; – the intensity of the connections between the di-
dactic and research activities within universities, on the one hand, and 
universities and industry, on the other hand (Gray, Jonson, Gidley, 1987; 
Sellar, 1988). 

Thus, in the ‗80s, an impressive number of new research interdisciplinary 
areas emerged, as a result of the decision-makers‘ eye-opening. Thus, 
interdepartmental centers were created, bringing together research forces of 
various specialties within strategic-oriented programs. They belonged to 
several universities or research laboratories, able to co-operate at a high per-
formance level (Schriesheim, 1991). 

Another category, namely the ‗Excellence Centers‘, offers the possibility 
to allocate public funds mainly for promoting top-level science and technology 
fields, and to select the best research teams on scientific performance criteria. 
The ‗Centers of Cooperation between Industries and Universities‘ facilitate 
collaboration in both research and staff training fields, especially in enginee-
ring-technology. The ‗Centers for Technology Transfer‘ (Innovation Centers) 
contribute to the diffusion of new technologies and innovations, especially for 
the benefit of Small and Medium Enterprises (Rothwell, Dodgson, 1992). 



102 

 

 

In theory, the advantages of these new institutional structures are 
obvious in stimulating new research initiatives, sustaining priority fields, 
facilitating technology transfer and access of regional or local authorities to the 
management of research and development activity. In practice, there have 
been some problems related to the flexibility of R&D systems or to the ability of 
existent structures to adapt quickly to the market economy within strategic-
oriented programs (Sheen, 1993; Kirkland, 1992) 

Therefore, not all initiatives have been validated in practice (Bunders, 
Leydesdorff, 1987; G-U-Y, 1991). They require the study of the best practice 
and their implementation under concrete circumstances, as well as 
governmental support (Etzkowitz, Stevens, 1995; Zegveld, 1986). 

The emergence of ―local micro-climates," with their entrepreneurial spirit 
favorable to innovation, played an essential role in modern technological 
development, as it was demonstrated in many western countries. The echo of 
this phenomenon has stimulated, in the last decade, several measures at the 
regional level. Some initiatives have been more or less supported by cen-
tral public authorities, either by sustaining the effort to establish 
innovation and technology transfer centers, or by creating networks of 
special training and technology development (TII-Sprint, 1994).  

In other cases, efforts have been made to develop regional infrastructure 
or to enhance technological knowledge in regional centers. Thus enterprises in 
the region should have been able to solve common technical problems 
(Norway), or to involve technological colleges of a certain region in activities 
that concern both universities and industries (Great Britain). Evaluation studies 
on this subject reveal that success of private sector at local and regional level 
depends not only on local favorable conditions but also on the degree of priva-
te corporations involvement – through trade and industry chambers – in 
funding and development of research projects or of scientific, technological and 
financial networks (Castells, Hall, 1994; OECD,1992). 

The positive effects of these regional research policies created a great 
opportunity for their integration into the general regional development plans. 
Thus, ―intellectual infrastructures‖ have been created to interact with local 
know-how and industries in order to capitalize the scientific and technological 
accumulations within universities and research institutes (Schimank, 1990).  

The opening of the western academic frontiers towards the needs of 
economy, and particularly of industry, has led to the quick accumulation of very 
significant experience and to relevant outcomes. The numerous assumptions 
and previsions that invaded specialized literature after 1980 have been mostly 
validated in practice (OECD, 1992 a). A rapid expansion of entrepreneurial 
culture took place in academic environments, involving both professors and 
students. The favorite option was that of creating environments within 
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universities, suitable to stimulate and generate innovative SMEs, and to 
facilitate research in co-operation with industry (Webster, 1993). 

A supplementary task assumed by the universities was to offer training 
and consultancy for creating new enterprises or setting up centers of business 
incubation (pilot business centers). These opportunities could bring the 
additional incomes required for the improvement of education and training, 
which remained the main functions of the universities (Bell, 1993). 

The binomial relation ‘universities – incubation centers‘, could be 
successful only by involving a third factor as a catalyst, namely the ‗seed capi-
tal‘ required to set up new enterprises on a viable financial ground (Kirkland, 
1993; Sandu, 1995b). 

As a rule, experience has shown that entrepreneurs in academic 
environments (professors, researchers, Ph.D. candidates or students), even if 
with strong technical background, need to combine their special knowledge 
with the ability to solve the complex problems of business starting and mana-
gement. This implies a remarkable ability to establish efficient interactions 
between technical and social environment, between the research offer and the 
industrial demand (Faulkner, Senker, 1993). 

The market competitiveness of university Spin-Offs depend, to a great extent, 
on several factors. Among them, a great importance is presented by the per-
manent interaction between fundamental and applied research, based on the 
orientation of academic laboratories towards the needs of industry, and on its 
increasing access to research outcomes. Solutions are required to soften 
financial pressures by combining some complementary funding methods with 
financial and taxation mechanisms, in the framework of a proper governmental 
policy (Chabbal, 1995). 

The so-called spin-off structures could have a positive role in 
accomplishing this objective. They could intermediate, incubate and procure 
seed-capital, as well as organize innovation processes (Roberts, Malonet, 
1996; Bologna, 1994). A regional pro-innovation climate and an activity of 
sustaining and encouraging new firms emerged in academic or research 
environments, are other factors of progress for entrepreneurial activities. 
Universities should have an active role in implementing a pattern of regional 
infrastructure for innovation and technology transfer. For this purpose, Spin-
Offs should hold an important position in supplying information services or 
carrying out research ‗consortiums‘ with the SMEs, as well as in creating new 
technologies or processes. 

Theoretic studies approaching various aspects of entrepreneurial 
activities in academic environments are included in the area of topics known, in 
the specialized literature, as ―Academy-Industry Relations‖ or ‗University-
Industry Relations‘ (Balazs, Plonsky, 1994; Quintas, Wield, Massey, 1992; 
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Foray, 1994; Sellar, 1988). This field of research theorizes particular common 
aspects of the concrete forms of interest, manifested mainly by academic 
researchers, in developing efficient contracts with economic environments, and 
especially with industries. Most of these papers mention or analyze in detail the 
causes and the factors of success or failure of different initiatives that have 
taken place locally or regionally; they accomplish statistical or sociological 
surveys to evaluate performances and their impacts, prognosis etc., being less 
concerned with conceptual issues, theoretic debates or semantic disputes. 

That is why this field of research operates with such notions as business 
incubation center or incubator; scientific park; spin-off; center of technology 
transfer; research park; technological center etc., which especially in Romania 
till recently had no precise conceptual delimitation. They were used in practice 
without real exigency and rigor, being often considered as complementary, 
substitutes or synonyms (Balazs, 1995). In practice, these structures and 
infrastructures are based, in opinion of some authors, on the principal concept, 
that to operate nowadays at international level in advanced technology; it is 
needed to cooperate and to act sinergically for technology transfer either on 
local areas as well as on international base (Frackowiak, 1995; Fried, 1995; 
Oakey, Hare, Balazs,1996; Muller, 1995). 

In a broad sense, the term of ‗business incubator‘ is used to describe a 
large range of organizations which help, one way or another, the entrepreneurs 
to develop ideas from their emergence to their marketing and in setting up new 
enterprises (EBN,1994). The incubator concept designates, on one hand, the 
technopolis and scientific parks which involve also ‗real estate operations‘ and, 
on the other hand, the organizations with no physical location and with mana-
gement based on a network of enterprises and support services (‗incubators 
without walls‘) (Castells, Hall, 1994; TII-SPRINT, 1994). 

In the recent years, an attempt is made to adept the concept of business 
incubator to the needs of developing countries. Many projects supported by the 
United Nations Development Program and by the national governments are 
currently experimented in different countries from Africa, the Far East and So-
uth America or Eastern Europe. Even if there are not so relevant successes in 
this trend yet, the business and technology incubator proves to be an useful 
institution for the developing countries, due to difficulties faced by 
entrepreneurs especially in starting business. That is why it is necessary to 
adjust the various types of services supplied by incubators in these zones to 
the actual needs of new established SMEs (Sandu, 1992). 

From the moment when the countries of Central and Eastern Europe 
made their first steps towards the creation of business incubators, the EU, 
through the PHARE Program, has provided substantial support in this respect. 
The recent Romanian experience proves to be a convincing argument. 
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The main action on international basis of this Technology Transfer and 
Training Centers Network emerges as a capability of linking different economic 
and cultural structures by creating a kind of a ‗Common Technological 
Language‘ which can be used as a tool of synergetic cooperation and interacti-
ve exchange among various countries. The networks should be structured as 
an integrated system of innovation centers, which could be one of the best 
ways to activate and sustain cooperation and technology transfer to the East 
European countries. Emerging from a closed system, torn away and isolated 
themselves completely from the Western advanced technological economy, 
Eastern countries need a tool for a friendly cooperation and, therefore, a 
common Technological Language to be used as for an easy interaction instru-
ment (Corsi, 1996).  

1.1.2. East European Experiences. Copying and Adapting Western 
Models 

In Romania, as in other economies in transition of Central and Eastern 
Europe, centralization of the economy replaced the role of market competition 
and produced a system of artificial prices which were not related to the real 
market, or to the international standards of productivity. Industrial structures did 
not encourage innovations even though, for political reasons, scientific 
research was thought to have a major role in the economic development 
(Balazs, 1994). 

In most of these countries, industrial structures are not appropriate for 
innovation and have no competitive basis. After l99O, an important result of the 
low interest of industry towards better technologies and products has been 
represented by the diminished intensity of the relationship between research 
and establishing or restructuring research laboratories inside companies. 
Behind the intentions, one observes that there still is a resistance to change, 
even if the strategies of economic stabilization that have been adopted put a 
great emphasis on the market. Government policies and strategies for 
restructuring and adjustment of different areas of activity do not inspire much 
trust due to the failures and discreditation that took place before 1990(Webster, 
1996).  

A series of models of relationships between research and industry has 
been imported, such as technology transfer centers, scientific parks, business 
incubators etc., which have grown quite a lot. Unfortunately, these new 
mechanisms and institutions, with a progressive role in making fundamental 
research more flexible and sensitive to the needs of the economy, have a 
doubtful practical value (Balazs, 1994). 

In an environment that is resistant to innovation, the activity of these new 
structures is different from that of similar institutions from the developed 
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countries. As a result, their impact on the national economy is not so significant 
(Balazs, Faulkner, Shimank, 1995). In our opinion, they should function as part 
of the national innovation system, and should have a special role in connecting 
production to scientific knowledge and user‘s demand. Their impact and 
evolution should be evaluated with prudence. 

These new mechanisms and organizations for technology transfer that 
bring professional management and competitive business into the area of 
research cannot change by their simple existence the general context of 
innovation. The industry itself has to adjust its structures to domestic and 
international markets in accordance with competitive advantage. Due to the 
lack of a real market competition, the companies strategy is usually passive 
and conservative, based more often on the use of accumulated resources 
rather than on the introduction of new technologies that imply a higher risk 
assumption. 

The collapse of the East European integrated market has a negative im-
pact on most of the companies, making it impossible for them to replace the 
system of insure contracts with market-oriented new technologies. In this 
situation, the companies are not interested in establishing and developing new 
relationships with research, that might facilitate the transfer of technology 
[Radosevic, 1993]. 

While Western economics have made profound structural changes trying 
to adapt to the new market demands, the European countries in transition have 
difficulties in finding efficient answers to the demands of western markets, so 
that they have become extremely vulnerable in the context of multiple 
imbalances that they face [Maier,1991]. 

Despite these difficulties, in many Central and East European countries, 
some R&D infrastructures that were well developed in the past, might offer ma-
jor advantages for the elaboration and implementation of viable innovation 
systems. The existing research capacities, crucial to the future of innovation in 
these countries, are frittered because of major structural problems that reduce 
the capacity to interact between different actors of the research system, on the 
one hand, and between research and industry, on the other hand (Balazs, 
1996; Radosevic, 1996; Simeonova, 1996). 

The former R&D system of these countries was based upon the linear 
model of innovation in which industrial research took place in big departmental 
institutes, each with an independent destination and goals.The National 
Science Academies, with their two functions (that of eminent society for the eli-
te of science, and that of research coordinator for fundamental research) crea-
te confusion at present. 

The evaluators in the field find it difficult to understand this specific East 
European model in which research is carried out independently of teaching 
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activities (Kuklinski, 1996; European Commission, 1994). The universities, 
dedicated to education, do not have research as their first responsibility, these 
two attributes being separated. For decades, there has been great rivalry 
between these sectors that competed for governmental resources (Balazs, 
1994). In the universities, despite the technical assets, precarious as compared 
to Western Europe, research activities are carried out by the teaching staff 
within Ph. D. programs or research programs with the students. The research 
potential within the universities, insufficiently exploited in the past, represents 
at present a valuable resource that can express itself in entrepreneurial 
initiative. 

Industrial research was organized in big industrial research institutes 
coordinated by the branch ministries. Their financing came from the budget 
through those ministries. Later, in those countries, where some of the institutes 
that became ―commercial research societies‖ demonstrated a reduced capacity 
for adapting themselves to market demands (Sandu, 1996). With some 
exceptions, small companies based on R&D do not have a significant influence 
on industrial production. 

The fragmentation of the Science and Technology system, the gap 
between research and industry has been reproduced through these institutes 
which still maintain a research function. Till recently, funds have been allocated 
to institutes, not to researchers or research teams, and the evaluation of the 
expenditure efficiency of these funds was formal or non-existent. By the way 
these funds were allocated, they supported the objectives set by the industrial 
policy of the parties and, within the range of these objectives, areas of activity 
that served an artificial market-demand (Balazs, 1994; Sandu, 1995). 

Some of the best experts (Auriol, Radosevic, 1996) in the field, have 
mentioned that ―Central and Eastern Europeean countries (CEECs) are still 
‗overinvesting‘ in R&D despite drastic cuts in GERD and after important 
outflows of personel from their R&D systems‖. In their opinion these countries 
have a GERD per capita similar with less developed EU economies which all 
have a GDP per capita two times higher on the average. In comparison with 
countries of similar level of development (Mexico, Turkey) their per capita 
GERD is twice as high. In their opinion since most of CEECs are now at the 
end of radical downsizing of R&D, ―we may expect that overinvestment in R&D 
will remain a specific feature of this regim‖. 

The way this will be translated into economic growth remains for the time 
being unclear. The same differences between two groups of countries we can 
see regarding manpower intensity of R&D system. Even a country like Italy 
stands lower than Romania by the level of R&D, labor intensity (R&D personel 
or researchers per thousand: in Italy- 6.2; 3.3; in Romania -6.7; 3.5).  
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Differences in terms of manpower intensity of R&D systems among 
CEECs are much more a result of different restructuring patterns or lack of 
restructuring than differences in GDP levels. The above authors have 
underlined that manpower outflows from R&D system should be assesed in the 
context of the economy. from that perspective, the lowest ratio of Poland and 
Hungary (4.3; 5.0 0 should be interpreted as indicators of successful 
restructuring, while opportunities for the absortion of highly skilled labour from 
the R&D system seem to be higher in these countries. The still high ratio of 
Russia and Romania should rather be interpreted as a sign of a persistent 
crisis and lack of opportunities for absorbtion of the R&D labour force in other 
sectors of the economy than a sign of stronger R&D dynamics in these 
economies. (Auriol, Radosevic, 1995). 

Even though this institutional inertia existed in all East European 
countries and was the main structural barrier to change, one could see impor-
tant differences between countries, depending on the national policies of these 
countries able to surpass more easily the difficulties of the transition. 

In the last few years, the severe decrease in funds for research and the 
abolishment of the reliable traditional markets of East European countries 
determined research institutes and their managers to find new ways of 
increasing income. The new legislation and the climate of market competition 
gave them the chance to partially use their latent capacities. This was due to 
their structural inertia, the absence of a critical mass and the difficult problems 
of industrial restructuring, in an atmosphere of very slow privatization that did 
not offer any long-term opportunities(Radosevic, 1994). 

That is why an immediate imperative of these countries has been the 
development and promotion of strategies for support of the industrial demand 
for research and the further development of links between R&D and industry. 

Finding solutions to such problems is quite difficult, given the conditions 
in which it has to bridge the gap between research and industry. In this 
direction, the need to reform the university system became evident, especially 
in the direction of introducing a system of Ph. D. based on research and 
generally promoting the idea of training for and through research carried out by 
students (Schimank, 1995; Ray, 1991; Simeonova, 1995). 

The links between industry and research need to be re-established, 
transforming informal interpersonal relationships into formal stable 
relationships based on mutual interests, stimulated and supported by ac-
tive government policies. 

In opinion of some authors (Radosevic, 1996; Balazs, 1995; Eisemon, 
1996), an important condition for solving these problems is represented by the 
development of a system of priorities in which the selected areas of fun-
damental research are supported by the scientific performance of 
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research teams and by the promise of solving, on this basis, the vital 
problems of new and modern technologies. This implies changing the 

mechanisms of fund allocation, promoting a system of grants and assessment 
by experts, as well as ensuring resources for the necessary infrastructure for 
valuable fundamental research. 

The reforms in the area of research mean, on the one hand, reorganizing 
the decision-making system and having clear regulations for research and busi-
ness management and, on the other hand, avoiding harmful conflict of interests 
and overlapping of competence and responsibilities. Activities oriented towards 
business and industry, as for example those of development and project design 
can be reorganized and adapted to the new demand of the market (Mayntz, 1995). 

Recent experience shows that there are a lot of possible ways of 
rebuilding the links between research and industry. Some countries, among 
which Romania, have adopted the Western ‗Academy-Industry Relations‘ mo-
del. Simply copying these models can be dangerous, due to essential 
differences that exist in the economic and social environment of these 
transitional countries as compared to the West. Given this background of 
search and profound change, the so-called ‗Spin-Offs‘ have appeared within 
research institutes or universities from different countries, in a natural way or 
due to special governmental policies (as in the case of Romania). Encouraged 
by the new legislation (especially those regarding private companies, research 
groups, production units or technical departments), university staff with more 
experience in generating income have initiated these bridge structures for 
technology transfer which are an expression of the entrepreneurial spirit 
existing in the scientific research and technological development environment 
(Balazs, 1995; Webster, 1996). 

If the establishment of these new institutional forms is determined partly 
by factors similar to those that have led to their setting-up in the West, there is 
also a series of significant differences; the most important is their very low 
interest in high technology or generics. 

They are the materialization of personal or institutional survival of certain 
parts of the R&D system, but they have a high survival rate because of their 
high flexibility. Many of them have already waited for a strategic decision to 
offer them the possibility of independent functioning (case of Romanian ‗indus-
trial liaison office‗). 

In Romania, Western practices have produced an emulation among 

researchers or decision factors to establish specific institutional links between 
industry and universities or research institutes, as for example incubators or 
technology transfer centers. They can become important vehicles for the trans-
fer of technology if the government gives them sufficient support to develop 
their own potential. The Chambers of Trade and Industry and other 
governmental and non governmental bodies have become the active 
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promoters of the development of the National Network of Centers of Business 
and Innovation. Despite establishing these centers, the technology trans-
fer is done with difficulty, and the revitalization of company research is a 
slow process marked by economic difficulties among which the financial 
blockage, the undercapitalization of enterprises and the lack of financial and 
banking incentives for R&D are the most important. 

On the other hand, the offer of technology at the national level is not 
stimulating for the enterprises because of subjective reasons (distrust of Ro-
manian research), or objective reasons (a low level of quality of the research 
results without an adequate corresponding need of the enterprises). Market 
incentives are timid yet, in that the industrial and individual consumers have 
low expectations for products that meet international standards. The low com-
petitive economic environment, the insufficient offer compared to 
demand allows big enterprises to remain inert in their non-innovative 
behaviors, and small and medium enterprises to develop in the area of 
services, especially trade, where the profit is rapid and safe (Sandu, 
1996). 

As compared to the developed countries, in the countries in transition, com-
pany participation in supporting national research through its own research is still 
reduced. The financing of industrial research tends to be done from Special Funds 
indirectly supported by economic agents, for example the Special Fund for R&D 
that existed in Romania between 1991-1994 or the National Research Fund in 
Bulgaria. 

In Hungary, there is a more favorable situation for companies, because as 
statistics show that, in 1992 there were still 98 R&D company units, compared to 
174 in 1990. Still, public financial resources represented in this country 62,7% (as 
compared to 58,6% in 1990 – Balazs, 1994). 

In Romania, in conformity with data from the Statistic Yearbook for 1995, 
economic agents have participated in 1994 with 19, 91% to the total expenditure of 
R&D through their own activities or through contracts with R&D institutes and with 
60,4% through the Special Fund for R&D. In our opinion, this fund has sustained 
the personnel of the research institutes rather than the industry that has financed 
indirectly the industrial research. 

Starting with 1995 a new strategic concept regarding the organization 
and functioning of the R&D system in Romania is being outlined, in which the 
companies have a more substantial contribution, and the transfer of technology 
is given special attention. In the Government Order no.25/1995, new incentives 
for the companies are stipulated. In our opinion these foresights are insufficient 
for the industry participation to research programs in collaboration with national 
research institutes. It is also stipulated that government support will act as 
incentive for transfer of technology from research to industry.  
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1.2. Technology Transfer Policies at Macro- and Micro-Levels  

1.2.1. From Strategies of Research Development to  
Strategies of Innovation 

Going over stages clearly defined in the last decade (Mowery, 1989; 
Gibbons, 1995), the strategies in the Research Development field have 
developed under the guidance of a combination resulted from different 
elements belonging to two different strategies: science and industry, 
considerably influenced by the firm‘s conduct. A remarkable study (Mothwell, 
1992) pointed out three distinct stages of strategies in R&D during the last forty 
years. Thus, between 1950-80, the ―R&D strategies‖ prevailed, while the end of 
the eighth decade emphasized an inclination towards a new view in the field of 
scientific and technological strategies and policies. 

 
Table no. l 

The Development of Strategies in the R&D Field 

 
Period Scientific Strategies Industrial Strategies Size of the Company 

Involved 

1950-1970 - scientific training;  
- fundamental univer-
sity research;  
- research carried on in 
governmental 
laboratories 

-grants for R&D; 
-grants for equipment; 
-industrial reorganiza-
tion 
-support for industrial 
research in collabo-
ration; 

-focus on big firms and 
industrial agglomerati-
ons; 
-creation of national 
―pioneer‖companies; 
-public funds for R&D, 
destined especially to big 
companies 

1970-1980 -absence of univer 
sity-industry relations. 
-public support for 
innovation. 

-grants for innovation; 
-research institutes 
involved in joint pro- 
jects for product de- 
velopment; 

-growing interest in small 
and medium enterprises; 
-various measures to 
support innovation in 
SMEs; 
-insufficient joint capital. 

1980-1990 -increasing univer- sity 
industry relation; 
-development of stra-
tegic research in 
universities 

-selection and financing 
of certain generic 
technologies 
-increase in the Euro-
pean strategies of 
collaboration in the field 
of precompetitive 
research 

-focus on firm foundation 
on the basis of new 
technologies; 
-increase in the available 
joint capital 

Source: R.Rothwell and Mark Dodgson, European Technology Policy Evolution: 
Convergence towards SMEs and Regional Technology Transfer in Techinnovation 
12(4), 1992, p.227. 
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The focus moved from the strategies of Research Development to those 
of innovation. The latter strategy appeared for the first time in the U.S.A., and 
were based on the explicit recognition of a certain number of factors 
determining successful creation and marketing of new products and 
technologies. These factors were much more numerous than the R&D activity 
previously considered the key to success; among them, the design, the marke-
ting for products and technologies played a considerable role.  

The first stage in the development of scientific and technological 
strategies was characterized mainly by the absence of coordination and 
collaboration between decision-makers in the field of scientific strategy, 
as well as of industrial strategy. Research performed especially by 
universities and governmental laboratories which also played an important part 
in training by service. Industrial strategies were marked by grants for R&D and 
equipment, offered under the circumstances of profound industrial 
reorganization. As regards firms, special attention was paid to big firms 
considered ―national leaders‖; they also absorbed a great part of the public 
funds offered to research. The joint capital for R&D was almost absent. 

This view was based on J.Schumpeter‘s 1942 theory according to which 
the intensity of the innovative process depended on the size of the company, as 
well as on its power on the market (Schumpeter,1942). The concept of ―creative 
technological destruction‖ suggested that the market power of a firm could be 
destroyed by new technologies or competition, and that innovation would be 
the only way to recover. 

At the beginning of the seventies, the ―strategies of innovation‖ focused 
on the grants offered for innovation; certain public measures were also 
destined to stimulate innovation, since the relation between university research 
and industry was not quite developed. The big firms began to be more 
interested in the smaller ones, and created a special stimulating policy in order 
to support their innovative activity. 

This stage also marked an increase in the interdepartmental coordination 
between scientific and industrial policy makers, who turned their attention to 
the benefits offered by the increase in entrepreneurial competitiveness.  

They gradually accepted the idea (Porter, 1990) that the competitive 
advantage of a company results, in the last resort, from finding opportunities to 
introduce its own strategy into the national economy, into the technical and 
scientific environment. This depends on its capacity to reorganize and adjust its 
own activities to those of its offers, or to change the strategy of communication 
with its buyers by means of activity recombination or integration. It was difficult 
to achieve this new knowledge, because there were certain impediments in the 
change of the strategy, namely specific institutional and management methods, 
supported by proper facilities and training models. ―Strategies become the sa-
me as religions, and change means heresy," wrote Michael Porter in his impor-
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tant work (Porter, 1990, p.580). The need for stability and security was greater 
in a mature company, while the information that might have brought a change 
was ignored or rejected. 

Sometimes, pressures on these conservative forces occurred inside the 
company, and that did not change spontaneously, but under the impulse of an 
external environment that motivated and guided the change. The influence of 
the change could be felt through certain innovation catalysts; either social or 
industrial structures, or financing or banking strategies, drawn up to support the 
demand or cost benefits. They could also be imposed by the external 
environment which brought the company up to the same level as its 
competitors. 

At the beginning of the eighties, new elements evolved in the scientific 
strategy, as a result of the gradual coming out and consolidation of the university 
– industry relations, as well as of the growing importance of university ―strategic‖ 
research. In theory, the paradigm of innovation was changed into ―technological 
strategies‖ put into practice especially by means of selection and public support 
offered to ―generic technologies‖, and by means of collaboration between firms 
specialized in precompetitive research. Special attention was paid to create firms 
based on new technologies, and to increase the joint capital invested in R&D 
(Crawford, 1992).The general feature of this stage was marked by 
interdepartmental initiatives and by the growing interest in evaluating economic 
and financial efficiency of the public strategies for R&D. As a result of this state of 
affairs, a series of governmental initiatives appeared to increase the R&D 
potentialities in less developed areas, to quicken the organization of regional 
infrastructures fit for technological transfer, such as scientific parks, technopoles, 
innovation centers. 

The technological strategies included wide-spreading national programs 
regarding informational technologies, biotechnology, lasers, etc. These 
programs required institutional relations between firms, as well as between 
firms and universities, and needed precompetitive research in collaboration. 
These national strategies were doubled by European strategies, among which 
the ESPRIT program (Silverberg, Soete,eds, 1994). 

Many governments of various countries elaborated their R&D and 
innovation strategies following the example of the innovative firms. They took 
into account their role during the sixth and seventh decades in creating 
industries based on new technologies, especially biotechnology [Dosi, 1984; 
Rothwell, 1989]; they also considered these firms the promoters of modern 
industries [Dodgson, 1990]. 

Joint funds have been established in order to stimulate the innovation 
companies, such as B.E.S. and U.S.M. in Great Britain (Rothwell, 1986), as 
well as a series of joint capital funds in France. Federal Germany founded a 
financing program concerning firms based on new technologies (Braunling, 
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1986). New mechanisms were also created to offer the firms indirect support 
by means of financial or bank factors belonging to the industrial joint capital 
(Moore and Garnsey, 1993). The mid-seventies marked an increase in the re-
gional independence regarding economic and industrial development. 

The next decade brought a new change in the technological and innovative 
strategies: from exogenic to endogenic strategies. The latter were based on the 
mobilization of regional industrial and technological resources, often oriented to 
small and medium enterprise assistance and to innovative company foundation. 
The manifest tendency in the regional technological strategies was the regional 
infrastructure created for technological transfer. In France or Federal Germany, 
for instance, central and local governments played a significant part in this 
process. The regional technological strategies were based especially on 
university-industry relations which they encouraged and intensified. Many 
countries initiated various programs in this long-lasting process, leading to a rapid 
development of centers specialized in technological transfer, of incubators and 
other means of technological transfer from research to industry. 

In theory, the linear model of innovation changed in favor of interactive 
models or of ‗relation chains.' Suggested by S.Kline and N.Rosenberg in 1986 
(Kline, 1986), the ‗relation chain‘ model presents five types of relations included 
in the innovation process; among them, Kline and Rozenberg distinguished 
between long and short feed-back relations between science and innovation. 

More recently, M.Gibbons and a remarkable collective of authors clearly 
defined the theory of the ―two ways of producing scientific knowledge‖ 
(Gibbons, 1995): the first model placed research especially in universities; the 
second was concerned with transdisciplinarity. The first model was based on 
the difference between fundamental and applied research, between theoretical 
research and practical use, while the second aimed to find concrete results 
starting from basic principles. In this case, an important role was played by the 
design activity. This model valued success in terms of utility, that is by the 
contribution to solving certain transdisciplinary problems. 

1.2.2. From the ―Heroic Entrepreneur‖ Strategy to the ―National 
Innovation System‖ 

Specialized literature mentions and statistics certifies that most of the 
research costs of a company are used for its own research activity. But one 
has to take into consideration the increasing public support for industrial 
research and innovation. Different from one country to another, public support 
is given to companies by means of specialized programs and schemes. In 
order to understand the essence and the implementation methods of the 
innovative strategies developed by firms, one needs to examine the changes in 
size and structure of the supporting efforts concerning the innovation process. 
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The information offered by the table Nr. 2 shows that in 1991 the use of 
the R&D funds available for the industrial companies belonging to the fourteen 
OECD countries was superior to the use of the costs made by them. What is 
the difference? 

One might answer this question by a brief incursion in the theory of 
innovation, from Schumpeter up to the present. Theories converge at a point 
where they reveal that, during the last fifty years, the range of the innovation 
units extended from Schumpeter‘s ―heroic entrepreneur‖ and the ―big‖ isolated 
firm to a greater number of elements usually resulted from outside the firm; 
these elements proved to have a particular impact on its innovative inclination 
(Hagedoom, 1994).  

The theoretical approach to the innovation process was enriched 
gradually, by contribution of many scientists, who enlarged the conceptual area 
of innovation concept. 

 

Table no. 2. 
A comparison between the contribution of the companies to support the 
R&D effort at national level and their share in the use the national R&D 

funds 
% 

Country The percentage of the 
R&D expenditure, 

supported 
by the firms 

The percentage of the 
R&D expenditure 

performed 
by the firms 

Belgium 
Canada 
Denmark 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Ireland 
Italy 
The Netherlands 
Norway 
Spain 
Sweden 
Great Britain  
The United States 

 64.8 
 41.8 
 51.4 
 56.3 
 42.5 
 61.4 
 21.7 
 59.4 
 47.8 
 51.2 
 44.5 
 48.1 
 60.5 
 49.3 
 57.1 

 66.5 
 53.9 
 58.5 
 57.0 
 61.5 
 69.0 
 26.1 
 62.0 
 58.5 
 53.2 
 54.6 
 56.0 
 68.2 
 63.9 
 72.3 

Source: OECD, Main Sciences and Technology Indicators, 1994, p.20, 22. 

 
At the end of the eighties, a new idea was put forward: innovation is 

structurally determined by economic and political factors influencing the rhythm 
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and the direction of the innovative activity of a certain company. Thus, the 
Swedish economist Lundvall introduced the concept of ‗national innovation 
system‘ (Lundvall, 1988). Starting from F.Liszt‘s syntagm ‗national production 
system‘ and from Hippel‘s study on technical-informal collaboration between 
firms, Lundvall focused on the interaction between the science and technology 
users and the science and technology producers, as part of the national eco-
nomic complex.This concept was further developed by Christopher Freeman 
who included political and social institutions in the process of technological 
innovation (Freeman, 1988). 

The concept of ‗national innovation system‘ makes use of economic, 
social and political elements which determine the firm to function as a system. 
Therefore, the concept itself appears as ‗an institutional complex, made up of 
private companies, universities, governmental funds and programs, all of them 
focusing on the profit-bringing firm‘(Niosi, 1991; Wijnberg, 1994). It is also 
defined as ‗a network of public and private institutions which, by their activity 
and interaction, initiate, improve and spread new technologies‖ (Freeman, 
1987).The strategic role of the government is very important, because it has to 
settle, both at formal and informal levels, relations created among national 
innovation agents. Settlement is established through R&D activity, as well as 
through the public stock of scientific knowledge.  

The main types of relations among the elements of the system are: 

 financial flows (public and private financing of innovation); 

 legislative and strategic relations (intellectual and industrial property 
rights, technical standardization, governmental strategy); 

 technological, scientific and information flows;  

 social flows (staff-exchange between firms, or between universities 
and research laboratories, and firms). 

Consequently, the firm draws up its own innovation strategy, according 
to its place inside the national innovation system, to its system of interaction 
with other public or private firms, or with universities and governmental 
agencies. It functions in interrelation with them, in order to produce science and 
technology at the national level, and to develop, protect, finance or settle the 
new scientific and technical knowledge (Nelson, 1993). 

In the economy of the advanced countries, firms have developed and 
intensified their innovating activities, especially as the result of active 
governmental interference, permanently on the increase dynamic policies, 
oriented to develop so-called integrated technological infrastructures, stimulate 
and support production, as well as economic spreading and assimilation of the 
new technologies by means of guiding the relations between ‗research 
suppliers‘ and ‗research consumers‘(OECD, 1992a).Thus, they create a 
performing environment aiming to adjust and integrate scientific and 
technological organisms, on the one hand, and marketing and financial 
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organisms, on the other hand (Skoie, 1995). As a result, the firm elaborates 
and develops certain innovation strategies and may reduce its own R&D effort 
which is chiefly taken over by the government. Through a variety of 
mechanisms and schemes, the government offers, to a greater or lesser 
extent, direct or indirect support to the innovation activity of the firm and, 
implicitly, to R&D (COM, 1994; Soete, Arundel, 1993). 

1.2.3. Determinants of Innovation Strategies of the Firms 

Conceptual background settled, the company‘s option for a certain 
innovation strategy is determined by a multitude of factors. Their intensity 
varies according to their field of industrial activity, size, previous strategies, the 
nature of their innovation, etc. 

 
1.2.3.1. Specialists have come to a common agreement on the part 

played by the national R&D strategies in selecting company strategies. 

The wide variety of national R&D strategies results from the combination, 
in different proportions, of two main types of strategies mission-oriented and 
diffusion-oriented. 

The first type of strategies is based on original ideas aiming to develop 
certain products with a clear destination. Specialists consider these projects to 
be elaborated in order to increase national reputation rather than to develop 
commercial technologies. They are expensive and lead to a narrow 
specialization of the governmental laboratories, which often function in isolation 
and pay little attention to the commercial utility of their work. Mission-oriented 
research projects are preferred in the US, UK, France, as well as in East Euro-
pean countries possessing large research institutes(European Commission, 
1994). 

Diffusion-oriented strategies aim at the promotion and commercial 
dissemination of those innovations destined to improve the already-existing 
technologies and industries. These projects try to discover new technologies, 
but they prove to be more expensive than the already-existing ones or than the 
technological import. The vast mission-oriented projects could lead to specta-
cular results, but they cannot aspire to commercial success; they often select a 
project, and then subordinate scientific and technological development to it, 
thus discouraging the development of a technological alternative (Ergas, 1987). 
Great Britain and France are based on mission-oriented strategies, and use 
them within a centralized economic and institutional framework; strategic 
governmental bodies select the priorities, and allocate large amounts in order 
to comply with their demands. Often, these governmental amounts go, directly 
or indirectly, to private companies, too. 



118 

 

 

Diffusion-oriented strategies aim to improve the selected products and to 
disseminate the new economic technologies. These strategies, usually 
elaborated by small or less developed countries, are directed to draw up gene-
ric technologies that can be applied in different industrial fields (Freeman, 
1982). Germany illustrates the benefits offered by these strategies within a 
pluralistic framework. The Ministry of Research Technology is authorized 
to follow the scientific and technological development in order to 
increase industrial competitiveness. The projects sponsored by the 
government are often realized in collaboration with industry, thus 
quickening the economic integration of the results. Many times, private 
firms also co-finance these initiatives, they even assume a great financial 
risk, more than the government. German industries are specialized 

according to groups of products or ‗technological niches‘ which have created 
their international markets. German scientific and technological strategies are 
concerned especially with the improvement of the existing products and 
technologies, but not necessarily with the setting up of other new ones. Under 
governmental patronage, rival companies often negotiate the industrial 
standards together. These strategies reduce risks and costs.Those countries 
with a diffusion-oriented economy within a centralized framework, such as Aus-
tria and Denmark also develop strategies based on negotiation and agreement, 
as well as on the selection of certain industries (Porter, 1990). 

1.2.3.2. Another important factor influencing the innovation process, and 
therefore the R&D strategy, is represented by the type of industrial activity. 

There is a correlation between the size and the structure of the R&D 
effort, and the technical level of various industrial branches (Predescu, 1994). 
According to the data, the share of the R&D costs included in the costs of High-
Tech industries may be up to 25 times larger than those of traditional 
industries.Under these circumstances, the decision of the company must play 
the part of a balance, in order to maintain competitiveness either by the 
technological level or by the costs. At first sight, this finding might deny the 
existence of any direct correlation between the size of input and output in the 
research system of the company. From the point of view of national and 
international innovation, these apparently odd relations find various 
explanations. One of explanation will be that the company has a innovation 
activity which is relatively independent from its R&D effort, and that it strongly 
depends on many other factors included in the concept of ‗national innovation 
system‘. The innovation environment may stimulate or inhibit the success of 
different international marketing agents, according to the size and the specific 
activity of the company. 

Despite all these strong national and international influences, 
‗companies, not nations, are in the front line of international competition, but 
globalisation cannot replace the importance of the nations‘(Porter, 1990). In 
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other words, global strategies can support the competitive advantage of each 
country, while national circumstances can support the success of the 
companies. The main factor of the innovational success is represented by the 
ability of the company in drawing up proper strategies in order to use national 
and international opportunities and to improve and consolidate its place on the 
market. 

 

1.2.3.3. The Size of the Company 

The lack of relevant information makes difficult a clear distinction 
between big companies and small ones, and their relative importance in the 
R&D activity. Some empirical studies recently elaborated in France 
(Quelennee, 1994) point out that the share of innovative companies rises 
together with their size. Big firms show a greater innovative inclination. The 
explanation would lie in the diminished financial risks of introducing new 
technologies, and in the more numerous opportunities to perform and apply 
scientific research, owing to their wide range of technological activities.  

The difference between big companies and small ones with respect to 
innovation becomes greater as it refers to risky total innovations. Among the 
companies introducing new products on the French market in 1993, 21% were 
small while 72% were big companies. 

Specialized literature mentions that European small and medium 
enterprises develop an important R&D effort, as it may be seen from Table no. 3. 

 
Table no. 3 

The Contribution of the SMEs to R&D in 1990 
 

Country % R&D expenditures of 
the SMEs in the total 

internal R&D expenditures 
of the enterprises 

% R&D employment of the 
SMEs in the total R&D 

employment of the 
enterprises 

Belgium 
France 
Germany 
Italy 
The Netherlands 
Spain 
Great Britain 

33 
18 
12 
19 
16 
36 
 9 

36 
21 
17 
23 
13 
42 
 6 

Source: European Commission, 1994, p. l00 

 

Among all European processing industries, SMEs are the most 
innovative and technologically advanced companies. In those fields where 
there are large production systems, such as automobiles, planes, computers, 
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SMEs are authorized to provide certain subsystems of technologically complex 
elements. In other fields, SMEs themselves are remarkable producers. 

The market success of some big European companies is closely 
connected with the relative European performance in the respective industrial 
fields. In such fields as chemical and pharmaceutical industries, European 
companies have a great R&D intensity and are among the biggest in the world. 
In those fields where Europe maintains a powerful international position, big 
European companies entered into partnership with similar American and 
Japanese companies. In less performative fields, Europe is represented by one 
or two companies only; the others are smaller than their international 
competitors. 

 

1.2.3.4. The International Dimension of the R&D Effort 

During the seventies, EU Research Programs Union supported the 
increasing stimulation process of industrial competitiveness, as one of the ba-
sic reasons for the growth of public finance allocated to R&D, especially to pre-
competitive strategic research programs. The Article 1301 of the EU Treaty 
specifies: ‗The EU aims to consolidate the scientific and technological basis of 
the European industry, and to stimulate it to become more competitive in the 
world‘. 

The attitude of the firms toward the R&D projects initiated by the EU 
differs according to their size and specific activity. Traditional industries, 
especially those belonging to machine-producing branches, refuse to become 
part of the European R&D programs (Skoie, 1995; Standke, 1994). On the 
contrary, for the companies based on new technologies, the R&D programs of 
the EU have a great impact in the choice of the development strategies. They 
influence especially the nature of engineering and consulting, and stimulate the 
companies to become more active in R&D and to support competitiveness. The 
corporation laboratories of the big companies try to be involved in research 
projects specialized in issues that cannot be financed inside the company. On 
the average, the laboratories allocate 30% of their budget to strategic research 
programs, under the main influence of the EU (Kidd, 1992). 

As for the SMEs, only a small part of them (especially the High-Tech or 
the R&D-oriented companies) apply for funds from the EU, and become 
involved in its programs. 

 

1.2.3.5. The Nature of the Innovation Process 

According to the nature of the innovation process (product innovation, 
process innovation, or mixed innovation), firms belonging to various industrial 
fields adopt suitable R&D strategies. For instance, two thirds of the French 
companies specialized in aeronautics, non-ferrous metals, organic chemistry, 
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etc. display their inventiveness in technological methods and processes; but, in 
the automobile industry, ferrous metals, household electronics, companies 
allowed only technological improvement, while in the consumer goods industry 
85% of the companies had been closed to innovation during 1986-1990 
(Europeean Commission, 1994).  

The life-cycle of a product, strongly influences the dimension and the rhythm 
of product innovation. Among the innovative companies, the first place is occupied 
by industrial departments with a short life-cycle of their products: pharmaceutics 
industry, electric stuff and professional electronic industry, as well as consumer 
goods industry. Other branches, such as automobile industry or chemistry, are mo-
re interested to improve the already-existing products rather than to renovate them 
totally. Aeronautic products have a long life-cycle; therefore, two of these 
enterprises have product innovation strategies, while only a third has technological 
innovation strategies. The companies specialized in consumer goods are less 
innovative, because only 50% of them are new products. 

 

1.2.3.6. The Relation between the Influence of Market-Power and the 
Stock of Available Knowledge 

The innovation process is the result of the permanent confrontation 
between the scientific and technical knowledge stock available as a result of 
the R&D activity, and the strategic options of the company. Innovation results 
from an interactive process where scientific stimuli and market act together. 
Under the double impact of market and technology, which have a 
complementary function, most of the companies create new products or 
methods. 

The market influence starts the innovation process, while the innovative 
industries are always under the pressure of the competition or of the 
customers‘ exigency. Either market or technology may prevail, according to the 
size of the company. Innovation processes prevail in big firms, characterized 
by a greater capacity of integration into a permanently changing technological 
framework. The pressure of the market on the innovation decision is higher in 
the case of household goods, while that of technology – in the case of High-
Tech industries. 

1.3. Typology of University-Industry Relations 

In order to synthesize the process of the innovational development of the 
research-industry relation in the past thirty years, here are a few of the 
conclusions drawn by some OECD reports between 1971-1992 (OECD, 1974; 
OECD, 1984; OECD, 1992a). The detailed presentation of these conclusions 
has the aim to offer a quasi-complete picture of the West European 
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experiences, in order to inspire the Romanian policy-makers in developing 
research-industry relations in Romania. 

The 1971-1974 OECD Report concluded that ―even if there had been 
significant differences among institutions and among countries, the university-
industry relations were, on the whole, not very well defined; the main 
impression was of two parallel worlds; at the end of the sixties and the 
beginning of the seventies, the university development annulled or, at best, 
alienated the previous relations.‖ 

Ten years later, in 1984, a new OECD Report, entitled ―Industry and Uni-
versity – New Ways of Co-operation and Communication‖, noticed the 
emergence of a new attitude of universities and enterprises concerning the 
relations between them, and also considered this attitude as a good premise 
for the permanent expansion and diversification of these relations. 

In 1992, the Scientific Policy Committee and its Scientific and University 
Research Group realized another survey on university-industry relations, 
intending to verify the confirmation of the new tendencies by practices carried 
on during the last decades. This survey emphasized the particular interest of all 
the OECD countries in the development of the research-industry relations, the 
wide variety of experiments and mechanisms of implementing national 
strategies or departmental or local initiatives (OECD, 1992a). 

The research-industry relations may have formal or informal features. In 
certain European countries, such as Denmark, Italy, Germany, this field is 
characterized by a variety of informal relations. In Italy, for instance, statistics 
estimate that half of the university-industry relations are informal. In Germany, 
these relations tend to become predominant thanks to their complexity and the 
increased number of employees involved. 

The literature on typology of research-industry relations identifies and 
describes three main types of research-industry relations: relations established 
in research, in the diffusion of research results, and in the training fields 
(OECD, 1992; Faulkner, Senker, 1993; Bell, 1993; Roberts, Malonet, 1996). 

1.3.1. The University-Industry Relations in the Research Field 

Joint research varies according to the contribution of the parts in financial 
or human resources and in the infrastructure. Many universities have created 
industrial liaison offices and public sector that can play either a financial 
(subsidies, additional financing, grants) or a promotional role. Many regional 
and local structures have increasingly involved in the fulfillment of this role. 
This type of relations is supported especially in those countries where industrial 
research is insufficient in comparison with the necessity of introducing new 
technologies. In Germany, for instance, the industry participation in research is 
a usual activity. Most of these countries founded specialized organisms in 
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order to promote or develop this type of relations. Science parks stand as the 
most representative example. For instance, almost all universities in the 
Netherlands and Norway own this kind of parks. In Italy, these technological 
parks are developed either by universities or by the public sector. Germany, 
France, Spain also makes mention of them. 

Joint university-industry research on contract basis demands solutions to 
the complex problems raised by the intellectual property rights. In many 
countries, these solutions are provided by the regulations in force with 
invention patents. As a rule, the research product is the intellectual property of 
the university. For example, at the Amsterdam University, intellectual property 
rights (IPR) resulted from research are held by the university, which retains 
mainly the right of using the newly acquired information on its behalf, as well as 
for further research. When an invention is patented, the patent generally 
belongs to the university. When the invention is sold or makes the object of 
license, the receipts are paid to the university even though the inventor is 
entitled to get a part of the sum. The Amsterdam University is considered as 
IPR bearer. 

There are also exceptions to the general principle. In Danish 
universities, for instance, patents are the researcher‘s property but tax reasons 
often lead him to allow his rights to the Department whose member he is.In 
other countries, like Belgium and the Netherlands, a lot of inventions make the 
object of patents without any specification of who the owner is or who benefits 
from them. 

Among the institutional initiatives for promoting university-industry 
research partnership, a noteworthy example is represented by the forty 
Spanish ―university-enterprise‖ foundations created since 1973. These 
foundations are equally supported by Chambers of Commerce, professional 
associations, entrepreneurial and university groups. They are non-profit 
institutions, and function on the basis of private rights, stimulating joint 
research involving university departments and enterprises. 

In Great Britain, there are various ways to promote joint research, such 
as: 

 collaboration grants that make up a public finance system offered as 
subventions by Research Committees to university research (or to 
other research institutions) in collaboration with industry;  

 Teaching Company Scheme that is financed mainly by the Science 
and Engineering Research Council and the Department of Trade and 
Industry; it is a mechanism by means of which the best university 
research workers take over an important part of research carried on 
by engineering companies; 

 the LINK program that finances long-term research of essential 
interest for industry; this type of research is carried out by research 
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workers together with engineers and professors. By mean of this pro-
gram, the government covers an important part of the research 
expenses resulted from the joint work of universities and enterprises. 

  
In Finland, the joint initiative of the government and the University of 

Helsinki resulted in the foundation of a biotechnological park and a series of 
research centers, aiming to market the university new discoveries and to 
supply funds for long-term joint research projects. 

In Denmark, the Academy of Engineering Sciences, ever since 1937, 
stands as a bridge between public and private technological R&D promoting 
scientific and technological research and the transfer of results to the progress 
of industry. Some national programs facilitate technology transfer from 
university to industry. Several science parks have been set up to develop the 
research-industry relations. Some of these parks own many firms as equal 
partners in sharing university laboratories and other outfits. 

In Switzerland, the Federal Polytechnic School of Lausanne became a 
full member of a consortium consisting of five machine-building and 
metallurgical companies that created the Center for Laser Materials 
Processing. The Federal Polytechnic School of Zurich is a member of the 
professional community for industrial research. Italy also created institutions 
specialized in establishing relations among the Industrial Reconstruction Insti-
tute, the National Research Council, and universities. This consortium formula 
may be joined by local authorities, big companies, representatives of small and 
medium enterprises, chambers of commerce. 

In the Netherlands, some of the most efficient enterprises entered into a 
series of long-term collaboration contracts with universities. Each university 
carries out some specific research activity together with a research department 
of a certain enterprise. The results of the research activity can be quickly 
transferred to production or to market. The Innovation -Oriented Research Pro-
gram represent an important instrument by means of which universities and 
state can finance research projects aimed at orienting industrial research 
toward the development of better knowledge of the problems confronting 
industry. The Social Science Research Service of Leyden University is an 
example of body established by a university institute for the purpose of 
promoting university-industry relations. 

The Technology Foundation (STW) is a government-financed institution 
having as goal the promotion of research in the natural and applied sciences 
and the transfer of research results to industry. The Applied Research 
Organization (TNO), a public research institution, is the main body for industrial 
research planning, the melting pot where the results of academic research and 
industry research need blend together. The Organization has signed 
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collaboration agreements with several universities in matters of fundamental 
research. 

In The Netherlands, big companies have signed long-term collaboration 
agreements with universities, stipulating specific research themes assigned to 
each university and the company R&D department. This facilitates a more ra-
pid assimilation of research results into the manufacturing process as well as 
faster marketing. Unlike the short-term research contracts, such a transfer 
ensures certain research facilities to the university. 

Research by Contract is a punctual collaboration mechanism 
concerned with a certain project. It is a very frequent in most of the European 
countries. These contracts result either from the direct relationships between 
professors or university departments and enterprises, or from the mediation of 
a connecting bodies such as technology transfer offices. For instance, in the 
Netherlands, these so-called ‗transfer points‘ often intercede for research 
projects necessary to small and medium enterprises. Big enterprises entered 
into direct contacts with the university departments (Webster, 1993). 

There is a series of regulations specific to this type of research. Norway 
settled, in 1988, a series of regulations on the financing methods and on the 
use of those incomes resulting from university research by contract, while 
Finland settled it in 1980; in the Netherlands, there is a pattern of contract for 
this type of agreement. The Spanish Law of University Reform introduced a 

new legal framework for the university-industry relations stipulated by contract; 
in Germany, the legal basis for the university-industry co-operation was 
improved in 1985, when university researchers were allowed to develop 
projects with about one third financing as part of their professional attributions, 
without a special permit. As a rule, research by contract is financed directly by 
enterprises. Switzerland is a particular instance of public aid for research by 
contract.  

In The Netherlands, the universities established some bridge institutions 
to facilitate research contracts with public institution and companies. The Uni-
versity of Amsterdam, for example, set up some foundations among which the 
Foundation for Economic Research (SEO), the host institute of our ACE-
PHARE fellowship. At present, SEO is organized as a medium research institu-
te consisting of 25 researchers. Its managerial staff members come from the 
Economic Faculty of the University of Amsterdam, representatives of the 
Chamber of Commerce and Industry, etc. Most of the clients ordering research 
projects represent governmental departments, advisory committees, local 
authorities or other public or semi-public institutions, as well as European 
committees. The SEO gained recognition during the last few years, thanks to 
several research fields, such as: labor economy, social security and education 
economy; art and culture economy; sports and tourism economy; technological 
change and innovation economy; economic and financial aspects of dwellings; 
elaboration and application of sectoral macroeconomics models; environment 
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and local economic models; analysis and estimation of various industrial 
branches. Between 1989 and 1994, the SEO drawn up 107 research works on 
the above-mentioned themes. 

1.3.2. University-Industry Relations in the Diffusion 
of Research Results 

These types of relations manifest themselves in most of the universities, 
especially within the offices (or centers) of technology transfer or consulting, of 
technical assistance or service, of business incubators. 

The OECD report emphasized a great diversity of situations depending 
on each country, each industrial field or even on each firm of the same 
department. These situations resulted particularly from the different views of 
industrial fields and firms on the time-horizon of the research strategies 
employed. 

In Spain, the Ministry of Education and Science initiated the setting up of 
specialized offices in order to transfer the research results to universities 
(OTRI). Within universities, these offices function as ‗marketing‘ units for 
research results. They differ from the university-enterprise foundations in that 
the offices play an important part in the field of demand, while the foundations 
are concerned with the supply offered by enterprises. 

In the Netherlands, this kind of technology transfer offices appeared in 
all the universities during the last few years. They were designed to stimulate 
collaboration with enterprises, especially with small and medium ones. Thus, 
they allowed industry to benefit from university information. The initial funds 
necessary to start this activity were offered by public authorities which 
supported the current expenses for a while. Later on, these offices had to 
provide their own financial resources, by finding enterprises to use the 
research results, as well as by offering advisory services in the technical, eco-
nomic or juridical fields. These services are often free. 

The Report mentioned a survey, undertaken within the Erasmus Pro-
gram on four European universities, which pointed out that the office of 
technology transfer within the University of Amsterdam supplied only consul-

ting to companies, playing a minor role in the acquisition of patents and the 
promotion of other types of contracts. 

The Dutch universities display a permanent concern in the 
improvement of their relations with industry by creating committees and 
organizations to stimulate general contacts. The offices of technology transfer 
must identify the new interests of the research teams, especially of the applied 
research teams, and promote research in areas of concern for industry. 

In Denmark, there is a network of independent non-profit institutions 
specialized in technological services. They supply services for the major 
technological areas of Danish industry. For its membership and activity, the 
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network presents a solid basis to attract enough users, so that its service may 
be financially viable. In Switzerland, the Polytechnic School of Zurich, for 

instance, owns a transfer centre that offers the enterprise the entire series of 
services. The Polytechnic School of Lausanne founded the Scientific and 
Technological Consulting Centre in order to multiply the activities of the public 
and private sector in the field of research and technical development. This 
Centre offers information on common problems to enterprises or public 
structures, settles meetings between the representatives of public and private 
research organizations, and places its own infrastructure at its members‘ 
disposal, or supervises long-term multidisciplinary activities. In Austria, the 
university transfer offices establish informational connections with industry, 
negotiate contracts between researchers and enterprises, organize lectures 
and conferences in collaboration with them, and plays an active part in the 
permanent retraining and formation of staff. In Germany, every university has 
its own technology transfer office that stimulates and promotes collaboration 
with industry. 

Spin-Off Companies and Technological Parks. 

Spin-off companies are often created at the initiative of university 
professors and researchers. They may be located in the neighborhood of the 
university, so that it can benefit from the research infrastructure and consulting 
services. The spin-off company is a relative recently developed form of 
collaboration that is growing very fast. That is why special attention is paid to 
Spin-Offs, both in theory and in practice (Bologna, 1993). 

In a special international conference on this subject, organized by the 
University of Bologna (Italy) in 1993, three main types of spin-off were 
distinguished: 

 business developed by professors or researchers from different 
universities who wish to commercialize the outcomes of their research 
activity. The intensity of such initiatives is sometimes restricted by 
financial or legislative factors (for instance in Italy, according to the 
law, university employees are forbidden to develop commercial 
activity of any kind), or by managerial experience. That is why, in such 
a situation, the role of business incubation centers can be significant.  

 business developed by graduates, aiming to exploit, from a 
commercial point of view, the outcomes of the research activity they 
have been involved in; 

 business developed by university outsiders, who decided to exploit 
the outcomes of research carried out in universities. 

This kind of entrepreneurial relation prevails in countries such as Italy 
and Spain. It implies both a permanent dialogue between universities and in-
dustrial companies (to keep them informed on the latest discoveries of 
research) and a close co-operation in new products. International experience 
and evidence show that many innovative firms in academic environments do 
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not manage to keep their initial innovative capacity and high technological per-
formance. By dedicating themselves to ordinary market shares, they gradually 
leave the high-tech market. A frequent cause of such situation is the lack of 
experience of the entrepreneurs, especially in marketing field. 

Maintaining the initial level of creativity and innovational power 
presupposes a permanent concern to complete and bring the starting know-
how up-to-date. This can be done initially in relation with large firms which can 
help to strengthen the innovative firm or through a permanent connection with 
the technological and research environment. It can venture to find and experi-
ment High-Tech opportunities, specializing itself in a narrow market share. 

In the evolution stages of the spin-off firm, the initial technical culture can 
reach a critical point so that organizational changes are required. The role of 
the entrepreneur must be reconsidered. He can keep only general 
responsibilities such as coordination and strategy design or he can be 
assigned new abilities, which aim to improve relations with the external 
environment (universities, research centers or other companies) and to 
strengthen competitiveness of the firm (Roberts, Malonet, 1996). 

A special role in selecting the ‗market niches‘ is played by the technical 
culture of the entrepreneur, his system of personal and professional 
connections, his prestige and his power of persuasion. Experience has shown, 
as a rule, the entrepreneurs in academic environments (professors, 
researchers, Ph.D. candidates or students) with strong technical background 
need to combine their special knowledge with the ability to solve the complex 
problems of business starting and management.Brown, Wayne, Rothwell (eds), 
1986). This implies rendering their problems, and also a remarkable ability to 
establish efficient interactions between technical and social environment, 
between the supply of products and actual demand (Dierdonk, Debackere, 
Rappa 1991; Quintas, Wield, Massey, 1994; Dalton, 1994). 

An internationally acknowledged positive experiment is offered by 
PROMOTECH as an intermediate structure. Founded in 1980 as part of the 
Lorraine Polytechnic School, this institution has gained European recognition 
as a European Center of Innovative Business. By the end of August 1993, 
PROMOTECH contributed to the creation of 70 new innovative firms. By speci-
al stimulating means, researchers and students offered 117 proposals, out of 
which 64 were implemented. A regional pro-innovation climate, an activity of 
sustaining and encouraging new firms emerged in academic or research 
environments are also factors of progress for entrepreneurial activities. 

Universities must have an active role in concerning and implementing a 
pattern of a regional infrastructure for innovation and technology transfer. For 
this purpose, the spin-off should hold an important position in supplying 
information services or carrying out research ‗consortiums‘ with SMEs, as well 
as in transferring new technologies or processes. 
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 Science Parks in The Netherlands 

Following the development of science parks in the US and the UK, the 
development of science parks in the Netherlands has been set into motion. 
Several universities in the Netherlands, in co-operation with city councils, regi-
onal development agencies and private bodies, have succeeded in laying out 
science parks (Boswijk, Manshade, 1994). 

The number of firms at each science park is on the increase. The 
Science Park at Enschede, for example, accommodates the greatest number 
of businesses (13 businesses have built their own offices, and about 50 are 
established in the Scientific Business Centre). At the Leiden science park, 
businesses have expanded and have built their own establishments, and 15 
spin-off companies are established in the Scientific Business Centre. In other 
science parks, for example Eindhoven (location of Philips‘ headquarters), 
buildings are under construction to meet the growing demand for business 
accommodation. 

Because of strict selection procedures, some companies are not allowed 
to be established in the science park. Great interest has been taken in the 
science park of Delft (Delftec), and also in the Amsterdam Science Park. The 
science parks of Amsterdam, Delft and Leiden have the benefit of the proximity 
of Amsterdam international airport (Schiphol). 

The University of Groningen, in co-operation with the university hospital, 
was the first organization to consider the creation of a science park in 1983.  

The BIO Science Park in Leiden is aimed at biotechnological 

businesses and has the advantage of the nearby university hospital. Other 
firms develop specific computer hardware and software. Six medium-sized bio-
tech enterprises have currently established there. Three others originate in the 
US; their establishment in the Netherlands has been supported by the Ministry 
of Economic Affairs. 

The Science and Business Park in Enschede is the most extensive 

science park to date in the Netherlands. The science park is tied with the 
Polytechnic of Enschede which participates in several European research 
projects. Ten firms have their own R&D buildings, and benefit from the 
research centre for micro-electronics at this science park. Some firms develop 
CAD-CAM-software and computer graphics. Local authorities activate the 
acquisition of enterprises; the Chamber of Commerce will be established there. 

The Agro-Business Park in Wageningen will aim to agro-technic (ge-
netic engineering) and agro-related information businesses. This science park 
arose from the internationally well known Agricultural University. The 
construction of the science park and six buildings started in 1993. Several 
multinationals have established their R&D unit in an existing Agro-Technical 
Business Centre that will be relocated to the science centre. 
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The Limburg Science Park is well known for its transfer bureau of Lim-
burg University which is notably successful in the commercialization of 
inventions (mostly resulting from the medical sciences). A few buildings, meant 
for small firms (Spin-Offs), were quickly let. 

Plans for the largest science park – the Amsterdam Science Park – are 

evolved by the NIKHEF, a national research centre for practical physics which 
is connected with the CERN (Geneva). Other research centers are: the centre 
of Mathematics & Computer Science (CWI); a Research Centre for Atomic and 
Molecular Physics, and the Faculty of Biology of the University of Amsterdam. 
The RARE, an organization for European computer networks, was also 
established there. This science park will be set up by the so-called public-
private partnership of independent research centers, the municipality of Am-
sterdam, the University of Amsterdam and a bank. The pilot-projects are 
represented by computer technology and laser-technology. The medical 
science park is situated in the boom area Amsterdam Zuidoost, close to the 
‗Academisch Medisch Centrum‘, a large-scale University Hospital. A US 
biotechnology corporation was established there (The Guide to Knowledge in 
Amsterdam, A survey, 1995). 

The Delftech Science Park at Delft, near Hague, is planned. Delft is 
widely known as a centre of technical knowledge because of the research cen-
tre TNO, and the Polytechnic of Delft. The greatest supply of engineers is at 
this university. Besides, Delft is well-situated in the Dutch urban core; 
therefore, Delftech is full of promises. 

The Science Park Eindhoven has no formal links to the local 

polytechnic, but it prospers. The Philips Laboratories are a source of spin-offs 
and buy-outs. 

The Netherlands has always had a strong position in fundamental 
research, but this days' attention has shifted to applied research. Science parks 
and scientific business centers are a device to consolidate the economic 
position of the Netherlands in the world. 

A significant example of an entrepreneurial university is offered by the 
the University of Twente (one of object of our case study in the Netherlands) 
(Schutte, 1995). 

Relatively new, of about thirty years of activity, the university was built in 
a region famous for its effectiveness in the domain of textile industry until the 
nineteen-sixties and seventies. A deep crisis appeared in the economic activity 
of the region, and became manifest especially in the drastic reduction of the 
number of jobs (about 60,000). This had, as an immediate result, a growing 
interest in the alternative offered by the University as a solution to bring the 
region back to its normal state. 

Under these circumstances, in the seventies, there appeared as part of 
the University program, the so-called ‗Transfer Point‘, as a center of 
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technology transfer which offered technical assistance and services to small 
and medium size enterprises. In the initial stage of its activity, there existed 
about 700-800 requests a year, both for chemical tests and electric and elec-
tronic control or measuring. Getting more confident in the professors‘ ability to 
solve their various problems, the managers gradually extended the area of 
their requests to long term research, technological investigation, and so on. In 
this practical activity, the university laboratories were at their clients‘disposal, 
while investigation projects were drawn up in common by professors, students, 
and employees of the respective companies, who devoted great part of their 
time to university research.The University was predominantly technical (80%), 
but it also had a school of management that allowed marketing or business-
consulting services to be offered. 

The transfer centre found out that many of the small and medium 
enterprises were unable to incorporate the ‗know-now‘ (necessary to renew 
their work process), and consequently it encouraged the students of the Uni-
versity to set up their own companies(Tilburg, Vorstman, 1994). 

This new initiative proved to be the basis of a special program put into 
practice in the mid-80‘s, under the name of ‗Temporary Entrepreneurial 
Placements‘(TOP). By mean of this program, the University opened its gates 
to inventive people, and helped them organize their own companies. During the 
first year, they offered the ‗know-how‘, as well as a well paid job in the Universi-
ty, in order to benefit from its opportunities and infrastructural (as, for instance, 
chemical equipment or laser device), and thus to develop their prototypes. In 
addition, during this period of anonymity, they received financial support, and 
were allowed to use the fame of the University in order to develop a network of 
reliable clients. 

After a year of ‗incubation‗, as part of the centre, the new enterprises 
began their activity in a certain market niche. If they proved to be profitable, the 
enterprises were able to return the money invested by the University in their 
launching, as well as other debts resulted from the use of the University name. 
In order to carry on this activity, the University received governmental grants.  

The TOP scheme started in 1985. Till 1993, firms 120 new firm created, 
only 20 have stopped their activity, that is very low failure rate. Of the 
remaining 100 firms, 20 are performing very well, 40 are performing 
reasonable. Most of the firms (80%) are staying in the vicinity of the university 
or in the region. Some 20% have built their own premises in science Park. 
These 100 companies, created about 1100 new jobs till 1993.  

As the result of developing of the Temporary Support Spin-Offs program 
(TOS) till 1993, nine new joint ventures were realized. This has been the effect 

of the matching of about 50 spin-off companies ideas with 30 entrepreneurial 
individuals. 
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In Austria, such a program helped young researchers turn their 
knowledge into profits within the framework of their own enterprises. For this 
purpose, they received a two-stage subvention: first part was allocated for the 
foundation of the enterprise, the second – after estimating the results of the 
first year of activity. They could also benefit from public financial support, as 
well as from consulting services and information from numerous public and pri-
vate organisms and financing institutions. 

In the Netherlands, universities set up industrial centers where new 

enterprises may benefit from production places. In the main, these enterprises 
do not have formal relations with universities, but their neighborhood with 
universities brings them great profits, especially in the field of scientific and 
technological research and information. The government offers financial 
support for the setting up of these centers. Universities often hire young 
entrepreneurs as professors or research workers, and their part-time work 
provides them minimum of income until their enterprises become profitable. 
These jobs are paid by the government. 

In Finland, technology transfer centers were created as profit-seeking 
companies promoting the application of the university research results and the 
entrepreneurial use of the services offered by university researchers. 

In Italy, universities are authorized by law to take part in the setting up of 
new enterprises, and thus to develop new research programs. 

In Germany, universities may create their own companies in order to 
turn research works to good account. The university institution is not involved 
in these companies, as compared to Belgium, where the Open University of 

Brussels, for instance, takes decisions as part of the spin-off and, at the same 
time, offers it a good part of its funds. 
 

Consulting and Technical Assistance  

On the whole, this type of activities represents among 10.5% in the 
Netherlands and 16% in Italy. In certain countries, such as Germany, Denmark 
or Belgium, there are special recommendations to limit these activities to only 
one day per week. 

1.3.3. Training Activities 

1.3.3.1. School Training 

In the countries belonging to the European Union, there is an increasing 
entrepreneurial demand for university-trained staff. This demand is another 
reason for close relationship between enterprises and universities. One of the 
most frequent collaboration possibilities in this field is to offer the students a 
chance to spend part of their training time in enterprises, in direct contact with 
working methods and exigencies imposed by the application of their university 
information. 
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In Germany, there is a close collaboration in the field of training, 
especially in technical and applied jobs. Usually, universities co-operate with 
big enterprises, while university colleges and technical colleges co-operate 
directly with small and medium ones. Industry takes part in school training by 
means of financial support. 

In Finland and France, obligatory practical training is traditional in 
technical universities, and usually takes place in enterprises. 

In Spain, the entrepreneurial experts or entrepreneurs themselves parti-

cipate, to a smaller extent, in university education; the specialized conferences 
and lectures are not institutionalized, but represent the professors‘ initiative. 

 
1.3.3.2. Permanent Training 

In the countries belonging to the European Union, the continuous acquiring 
of information by the entrepreneurial staff is considered prerequisite for the 
preservation of entrepreneurial competitiveness. Therefore, the demand for either 
university or entrepreneurial retraining has become permanent. 

In Spain, universities were involved in permanent training programs only 
very recently. Not long ago, the university-enterprise foundations offered the 
institutional basis for these programs, especially in the field of new 
technologies and entrepreneurial management. The initiatives of organizing 
these retraining programs belong mainly to university specialists. Nevertheless, 
ever more enterprises ask for short-term university specialization. 

In Italy, permanent training represents 4.5% of the university-enterprise 

relations. 
In Finland, universities set up complementary training centers in order to 

offer services of permanent training. University departments are responsible for 
the content of lectures and seminars, while the complementary training centers 
focus on general planning and practical organization of the lectures. The 
Finnish Academy finances post-graduate courses for the research workers in 
industry; at the same time, it covers part of their salary during this training. 

In Denmark, the Academy finances post-graduate courses for 
entrepreneurial staff by university researchers and professors, in order to 
obtain better specialists. 

1.3.4 Staff Mobility 

A more frequent aspect of the university-industry relations is the 
temporary shift of the university researchers to enterprises and of the industry 
staff to universities. This leads to a better mutual understanding of the 
problems. 

In Austria, a university transfer program states that university 

researchers may work in enterprises by agreement for a short period of time 
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(1-2 years). At the same time, they maintain all their university rights. This pro-
gram benefits from public financing. 

In Spain, the growing demand of the enterprises for trained staff attracts 
more and more professors and researchers to the private sector. In order to stop 
the exodus of university staff, a special law was voted, allowing additional income 
by university collaboration with the research departments of the enterprises. 

In the Netherlands, the government supports staff exchange, on the 
basis of a standard collaboration contract. 

1.3.5. Other Forms of Collaboration between Universities  
and Industry 

Among other important forms of collaboration, scholarships are of great 
interest. They are offered by enterprises for university studies or doctor‘s degree 
studies. 

In Finland, there are certain foundations that offer, together with technical 

universities, scholarships for students and candidates for a doctor‘s degree. The 
Foundation for Technological University is financed mainly by enterprises; by 
means offered through this Foundation, the enterprises direct their donations to the 
research field they are concerned with. 

In Denmark, scholarships are the result of the multiple collaboration among 
public structures, based on applied research, private enterprises and the Danish 
Research Academy. This program aims to develop fundamental research in 
enterprises and public organisms, and to promote information exchange between 
sectors. 

In Italy, industry offers scholarships for post-graduate training. They allow a 
better practical training, while the enterprises find the most suitable staff. 

The Netherlands stands as an interesting case of public role in the 

university-industry relation. For instance, the Applied Research Organization 
(TNO) as the main organization based on industrial research has the vital centre 
connecting universities with industry. Aiming to attract specialists to various 
research projects, it establishes collaboration agreements with other universities. 

In conclusion, we present a table on the typology of university-industry 
relations: 

In the Research Field 

Types of Relations Initiative Institutions Examples of Instruments 

joint research universities  
enterprises  
public agents 

technological parks 
excellency centers 
agreements or programs 

research by contract enterprises research contracts 

research and working of 
the results 

universities  
enterprises  
public agents 

spin-off companies 
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In the Result-Spreading Field 

Types of Relations Initiative Institutions Examples of Instruments 

working of the results universities technological transfer 
offices 

technology transfer, 
research and working 

universities  
enterprises 

joint enterprises 

consulting technical aid enterprises  
public agents 

contracts 

 
In the Staff-Training Field 

Types of Relations Initiative Institutions
  

Examples of Instruments 

staff-training 
collaboration 

universities  
enterprises 

agreements  
scholarships 

public agents perma-
nent training 

universities  
enterprises 

lectures 

staff mobility universities  
enterprises  
public agents 

public programs contracts  
scholarships 

Source: OECD, DSTI / SPR / 89. 37 p. 17.  

1.4. Some Similarities between West and East European 
Countries in the Science and Technology Policy 

 
Where are the European countries in transition going? Is there a Euro-
pean model of innovationon policy? 

Given the lack of any kind of background providing a model for the 
transition from the centralized economy to the market one, East European 
countries face major difficulties in identifying the best solutions. Transition is 
much longer than anticipated, and unexpected processes evolve.The initial op-
timism and impetus did not last long. The first results hinted to a cautious 
approach. It was noticed that the ‗learning by doing‘ method proved to be many 
times more efficient than trying to imitate various theoretical and practical 
models. It was learned that decentralization, liberalization of the exchange rate 
and prices, privatization, did not automatically lead to welfare. The market does 
not play a determining role yet. In Romania, for example, informal relations and 
lobbying are still alive, if not overlapping (Sandu, 1995). 

The first steps towards the market economy have also brought about 
inflation, unemployment – in fact, two phenomena which were dissimulated by 
the centrally-planned economy. In this short-term related economic adjustment, 
innovation and technical development are not relevant. At present, the Central 
and East European countries attempt to make the transition to a national 



136 

 

 

system more closely resembling the West European system. This transition is 
painful, difficult and prolonged and it remains to be seen how far these 
countries retain some features of their former national S&T systems. At this 
point, one question occurs: is there a West European model of S&T system 
that can be followed? 

Some fundamental questions are raised, concerning the convergence of 
various national S&T systems and the possible emergence of a ―European 
S&T system‖. Despite the variety of institutional structures governing S&T 
policies, there is an evidence of convergence in the objectives of such 
policies and their implementation mechanisms, first of all because they all 
appear confronted with similar budgetary pressures. 

A certain number of common objectives have certainly been adopted by 
member states and these are de facto reflections of the tendency in the 
science and technology policies to converge over the last ten years. On the 
other hand, other objectives tend to become common to an increasing number 
of member states (see table nr.4). 

This convergence of the strategies and policies among the European 
Union countries develops on the background provided by the modification of 
the approach models of the research and innovation processes.  

The share taken by these different financing instruments varies 
significantly from one developed country to another. In the United Kingdom, 
Italy, Denmark, the Netherlands, Switzerland, national authorities appear not to 
have adopted the practice of allowing research tax credits over the period in 
question. Subsidies and loans are the main methods of financial intervention in 
this group of countries. In contrast, in Germany and France, research tax 
credits occupy a preponderant position in the financing of public aid for indus-
trial R&D. It should be noted that, in 1994, the Netherlands introduced a new 
system of tax exemption for investment in industrial R&D. 

Recent times have confirmed the trend towards rationalizing public 
science and technology systems, particularly as far as coordination of research 
activities at the highest level (Faulkner, 1995). During the second half of the 
80‘s, those countries where the level of investment in R&D was relatively low 
(particularly Greece, Portugal and Spain) tended to organize their research 
system around central coordination and planning (or even financing) 
bodies.This tendency to strengthen research coordination within governments 
has continued recently. One should also point out reforms that have taken pla-
ce or are in progress of the Higher Education Systems in several countries. 
These reforms generally tend to give greater autonomy to universities and 
modernize technical high education (Knyazeva, Kurdyumov, 1994). 
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Table no. 4 
General objectives of Member States science 

and technology policies 
 CATEGORY  OBJECTIVES 

 
 
 
 
 
 
Objectives common to 
a large majority of 
Member States 

 Development of training and mobility of 
researchers 

 Promotion of innovation and technology trans-
fer (exploitation of results, particularly in small 
and medium-sized firms) 

 Increase in collaboration-cooperation between 
industry and higher education and, generally 
speaking, improvement in co-operation 
between private firms and public research 
sector 

 Support for and promotion of industrial 
research in terms of both financing and 
execution 

 Maintenance and development of high – quali-
ty basic research 

 Improved economic competitiveness and 
stimulation of growth 

 Increase contribution to regional development 
in terms of R&D 

 Strengthening of international cooperation, 
particularly within Europe 

 
 
 
 
 
 
 
Objectives tending to become 
common to all Member States 

 Development of programs related to  
socio-economic objectives of major 
importance 

 Promotion of acceptance of science and 
technology by the public 

 Assessment of ethical and social aspects of 
technological development 

 Improvement of mechanisms and methods of 
assessing programs 

 Development of strategic deliberation 
capability for selecting science and technology 
policy options 

Source: European Report on Science and Technology Indicators, 1994, p.127.  

 

It is apparent that, beyond the diversity of the existing systems in the 
West European countries, most Member States attempt to increase the 
extent of overall coordination of public research and innovation systems 



138 

 

 

while retaining diversity in the assignment of R&D responsibilities to 
various bodies and levels (Soete, Arundel, 1993). 

In Romania,the difficulties of the first five years of the transitional process 

have led to a blend between the strategies and the policies for saving and 
preserving the existent R&D potential, on the one hand, and those meant to bring 
modernization and effectiveness to the S&T systems, on the other hand. The 
measures undertaken during the first years did not result from drawn up strategies 
based on prospective studies or on an outcome appraisal on medium and long 
term. They met some punctual needs, being rather spontaneous and, sometimes, 
contradictory. 

These strategies did not rely on a priority setting and selection in the field of 
science – coherently with a similar process in the social-economical domain, since 
no clear concept had been defined within those areas. In Romania, the establish-

ment of the R&D Special Fund – meant as a transitional solution for saving the 
R&D potential held by the engineering institutes proved un efficient as related to 
the incentives for the technology transfer. The industrial companies had almost no 
gain in terms of the research output of such institutes, though they had backed this 
fund with a quota of 1% from their turnover (Sandu, 1994). 

Initially, the R&D systems in central and east European countries kept 
the institutional shape created after the linear S&T model. In practice, the 
innovation process was slow because of the absence of relations among 
different factors, of the lack of incentives for implementing the research results. 
Although the state initiative and responsibility would be needed to defend the 
values within the R&D system and to encourage the restructuring, also 
re-enhancing the innovation potential, state agents are not able to follow the 
corporate strategy and they do not manage to urge any government action. 

New ideas on science and technology policy evolved: selection, evaluation, 
competitive funding, growing autonomy, links between academic research and 
universities, consultancy and services for industry and so on; but the S&T policy is 
not coordinated with the economic one (KBN, 1993; Kozlowski, 1994; Martinson, 
1995; Schimank, 1995). 

The R&D sector was deteriorated, mainly in industry. Local reforms, 
surviving strategies and actions of interest group attempted to replace the 
lacking state support. 

International cooperation provided support and opened up perspectives 
linking research to the world market, but the economic depression did not work 
as an incentive for the foreign partners(Balazs, Faulkner, Schimank, 1995). 

Unlike other countries of Central and East Europe, between 1980-1989, 
in Romania there was a period of intensified isolation for researchers and a 
relative decline in the country‘s research strength. The push for self-sufficiency 
in the scientific and technological fields was enforced by policies of isolation, 
included the very few co-operative linkage with foreign scientific bodies and 
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international organizations. Unfortunately, the lack of collaboration was 
between different actors of the Romanian R&D system, too. 

According to the PHARE expert opinion, in Romania, there is little 
co-operation or staff transfer among the various institutions (applied research 
institutes, academy units, universities, industry) and, consequently, there is 
little experience in managing the collaborative programs; the institutes of the 
Academy seem to have the weakest linkages. The industrial companies place 
direct research contracts within institutes, but there is little collaboration or club 
research (Segal Quince Ltd, 1995). PHARE experts recommend: 

 to enhance the ability of the research system in order to make the 
greatest use of available R&D resources by developing new linkages 
between organizations; 

 to enhance the ability of the system to absorb new technologies; 

 to enhance the contact between people within different parts of the 
research system and to encourage greater awareness of their rele-
vant requirements; 

 to increase the rate of diffusion of new technologies within the country; 

 to enhance the acquisition and dissemination of technological 
information from around the world. 

The government must play a key role in achieving these aims. It needs to 
put into use a number of mechanisms and resources to enable these objectives, to 
be a more transparent and efficient manager. The government must develop the 
policies and programs in order to increase the efficiency of the existing research 
system including the guidelines for planning and management of the research 
programs, for assessment and evaluation of the programs, and also to guide the 
companies and other organizations to the best use of R&D as part of a wider busi-
ness strategy. 

In other countries such as Slovenia, Poland, Bulgaria, Hungary, the 
Czech Republic, Slovakia, there are many common objectives such as (Eu-
ropean Commission, 1994): 

 the increase of the funding volume for R&D by using other multiple 
and complementary sources; 

 the augment of the share assigned to the indirect funding by means of 
economic mechanisms (taxes, credits, etc.);  

 the financing on a competitive basis, providing incentives for the per-
formance research; 

 priority funding for those R&D programs that are convergent with the 
social economic strategies; 

 the strengthening of European and international S&T cooperation; 

 the researchers‘ training through a doctoral system developed 
according to the Western model; 
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 incentives for the researcher‘s mobility, both at the domestic level and 
abroad, establishing and operating facilities for the technology transfer. 

As it may be seen, many of these objectives are similar to the West Eu-
ropean countries. Still, there is a main difference, namely the deficiency of the 
financial resources allocated to the accomplishment of these goals in East Eu-
ropean countries. The statistical data show that expenditures for research 
within the countries in transition have diminished in real terms. The forecast is 
not too optimistic. The economic restructuring and the re-launching of the eco-
nomic growth (the major conditions for increasing the amount of R&D funds 
both at governmental level and at the level of industrial firms) are difficult and 
slow (Kuklinski ed, 1994). 
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CHAPTER II. THE DUTCH EXPERIENCE IN THE FIELD 
OF INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER 

AND ITS RELEVANCE TO ROMANIA 

2.1. Innovation Micro-Data Gathering  

2.1.1. Significance and usefulness of the implementation 
of Community Innovation Survey  

As greater attention is paid to processes of technological innovation, and 
diffusion by companies, science, technology and innovation become areas in 
which policy- makers have an urgent need for better information. It is well-
known that, in Romania, like in other East European countries, the data 
available to analyze these processes revealed certain limitation. 

The Community Innovation Survey (CIS), as a joint action by 
SPRINT‘s European Innovation Monitoring System and EUROSTAT, aims to 
provide (OECD, 1993):  

 relevant data on characteristics and objectives of innovation activity at 
the level of the company, and on obstacles to innovation, too; 

 innovation outputs, in the plan of data on introduction of new products 
and their contributions to the turnover and exports of firms; 

 data relevant to company performance, such as levels and growth of 
output, export and employment. 

 
The Community Innovation Survey describes major actions of collecting 

new and extensive data on innovation activity and outputs in manufacturing 
industry in the European countries. Agreement on the common questionnaire 
was achieved at a joint meeting with the OECD in Paris in June 1992. All the 
Member States of the European Union agreed to implement this questionnaire 
and to transmit the data to EUROSTAT. 

In late 1991 and early 1992, the basic questions for the proposed 
questionnaire were field-tested successfully, in a five-nation program involving 
the Netherlands, the United Kingdom, Germany, Denmark, and Norway. The 
program was led by Dr. Alfred Klienknecht from SEO – Amsterdam, our host 
institution. That is why we had the chance to benefit from a very good SEO 
background and experience in implementing the CIS questionnaire, which we 
could use actually, as an expert of the National Commission of Statistics. 

The Community Innovation Survey was developed between 1991 and 
1993 in cooperation with independent experts and the OECD. It was based on 
a common statistical survey questionnaire, tested at the end of 1991. The CIS 
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is now implemented in all the Member States, and also in some new-member 
countries.  

The data collected by the CIS covers the following main topics (E.U., 
1994): 

 expenditure on activities related to the innovation of new products; 

 outputs of incrementally and radically changed products and sales 
flowing from these products; 

 source of information relevant to innovation; 

 acquisition and transfer of technology; 

 R&D performance and technological collaboration; 

 perceptions of obstacles to innovation, and factors promoting 
innovation. 

 
The main utilities of the CIS are the following: 

Collecting firm-level data on inputs to, and outputs of, innovation 
processes a wide range of industries and Member States and regions; these 
data will be used in high-quality analyses which, among others, can lead to the 
future development of industrial strategies and policies for innovation and the 
diffusion of new technologies in comparison with Community Member States or 
at regional level; 

In the long term, an important goal of the action is to place innovation on 
the same statistical and analytical position as other major elements of econo-
mic activities. This development will allow the scope and intellectual quality of 
economic analysis of the process and effects of industrial innovation to be 
raised significantly.  

2.1.2. Dutch experience in implementing CIS questionnaire 

In the Foundation for Economic Research of the University of Amster-
dam, we studied the Dutch data and information obtained on the CIS 
implementation in 1993 in 8200 companies; 4200 of these companies 
belonged to manufacturing industry, and 4000 to service sector. Both R&D 
performing and non performing R&D companies were selected as a sample. 
The sample fraction differed according to the size of the enterprises; over 50 
employees were sampled (50% of all enterprises with 20 to 50 employees, and 
12.5% of all enterprises under 20 employees). 

The Dutch researchers became convinced of the micro data utility for 
studying the innovation process before 1990, as the result of two postal 
surveys. They were carried out in 1984 and 1989, collecting information on 
innovation referring to 1983 and 1988 (Kleinknecht, Reijnen, 1992).They were 
sponsored by the Ministry of Economic Affairs (MEA), within the framework of 
three projects which collected innovation indicators on a national scale in the 
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Netherlands. A first postal survey covered all sectors of the manufacturing 
industry; a second, covered both manufacturing and services.  

In our opinion, the knowledge of some technical details of the Dutch 
postal surveys is very important actually for Romania, due to the lack of 
experience in the initial phase of CIS implementation. That is why we tried to 
present the most important difficulties and the way to surpass them in the 
Netherlands..  

The first survey covered enterprises with ten or more employees in all 
manufacturing sectors in the Netherlands. The sample consisted of 3000 firms. 
One reminder letter was sent, and the response rate was 63.1%. The total sample 
of the second survey was about 7500 firms, of which about half were service firms. 
The response rate was somewhat lower than in 1984 (58.1%), in spite of two 
reminder letters. There were only minor differences in the response rates between 
manufacturing and services sectors and within each of these sectors. In the 1984 
survey, the smaller firms responded somehow less than the larger ones. 

Both postal surveys were addressed ‗ to the top management of the 
firm‘. The questionnaire was accompanied by a letter from the MEA, and 
confidentiality was promised. Telephone calls were made to a large number of 
firms which filled in the questionnaire incompletely or inconsistently, in order to 
reduce the number of missing values, notably on questions considered to be of 
crucial importance. Much time was spent to disentangle the complicated 
organizational structures of multinationals and other large companies in order 
to clarify the coverage of the response and to avoid double counting. In smaller 
firms (up to one hundred employees), the questionnaire was usually answered 
by the director himself or, in some cases, by the director‘s assistant or 
secretary. In large firms, there was more variation: R&D directors, marketing 
personnel, controllers and bookkeepers. 

In order to achieve high response rates, questions that were difficult to 
answer or required ―sensitive‖ information that firms might have been reluctant 
to release, were avoided. The questionnaire was so designed that a manager 
in a central function of the enterprise could be able, in principle, to answer all 
the questions in 20 minutes, without having to resort to the firm‘s archives. 

It is very important to mention a few details concerning the question on 
R&D. The questionnaire used the Frascati Manual description of R&D, as the 
R&D surveys were conducted by the Dutch Central Statistical Office. Some of 
the small firms reporting R&D work in the innovation survey exceeded the 
comparable figures from the official R&D survey by orders of magnitude. 

The questions about numbers of product and process innovation 
introduced on the market in 1983 and about projects not yet completed or 
canceled were disappointing for several reasons: 



144 

 

 

 big firms, such as Phillips or Shell, reported that they were unable to 
do that;  

 many firms found it difficult to count their innovation;  

  many times smaller firms also found it difficult to determine whether 
they had one or several projects, or whether they had a ―new or 
decisively unproved product‖ (or process). 

 especially in traditional industries, innovation was a slow and 
piecemeal process. There was a continuous search for incremental 
improvements in safely, quality, or a more efficient use of inputs. 

 the number of innovations counted independently by two persons in 
the same firm differed substantially.  

 
About twenty firms returned two questionnaires, because they returned 

the first at the time when the reminder was mailed together with another 
questionnaire. The second questionnaire was received and filled in by 
someone apparently unaware of the first. The comparison of these 
questionnaires suggested that the figures on the number of innovations were 
extremely unreliable. As a result, the question was dropped in the 1989 survey. 

Except for a question on patents applied for, the 1989 survey covered no 
innovation output indicators. Instead, it included more questions on innovation 
inputs and related issues, such as: 

 R&D collaboration with other firms and R&D institutions in the 
Netherlands or abroad; 

 a breakdown of R&D man-years into product and process-related 
R&D; 

 ―soft‖ input indicators falling outside the Frascati Manual definition of 
R&D (e.g. ―Did you buy advanced equipment for office or production 
automation?‖); 

 personal software development and software services bought; 

 important bottlenecks in the innovation process; 

 personnel training efforts; 

 government instruments used for the stimulation of innovation; 

 certain basic technologies, important in 1988, or considered to 
become important in the next 3-5 years. 

2.1.3 Description of industrial Dutch pattern using 
the data from the postal survey  

2.1.3.1. The results of both surveys revealed a surprising under-
recording of R&D in small and medium firms. The data of the Central 
Statistical Office showed a highly significant liniar relationship between the 
degree of concentration in a sector and its average R&D intensity. In other 
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words, the R&D data from the official survey supported Schumpeter‘s 
hypothesis that market power was conducive to innovation. However, the R&D 
data base from the innovation survey showed that the market power had no 
significant impact on R&D.  

The official survey pointed out that 84% of private enterprises R&D man-
years in Netherlands was concentrated in large firms (over 500 workers). The 
postal surveys proved that only 57% of the R&D resources was concentrated in 
large firms. A detailed examination of the survey data indicated that smaller 
firms performing some R&D were relatively more R&D intensive than their lar-
ge counterparts (Kleinknecht, Poot and Reijnen, 1991). 

 
2.1.3.2. The data gives some indications of sectorial patterns of 

innovative behavior. 

The sectors of food and beverage, textiles and leather, wood and 
construction materials and paper, printing and publishing cover the ‗traditional‘ 
industries. The chemicals, plastic, oil refinery, basic metals, metal goods, toys, 
instruments are ‗modern‘ high-technological opportunity sectors. ‗Traditional‘ or 
‗supply-dominated‘ industries have clearly low R&D intensities. They spend a 
lower share of their R&D in product development (and a higher share in 
process innovation), while a considerable share of their innovations is bought 
via capital goods. They also apply for patents less frequently. 

 

2.1.3.3. The analysis shows the factors with a positive impact on 
employment growth at the firm level: 

 product-related R&D; 

 activities in the field of information technology; 

 the growth in sales and positive sales expectations. 
It was estimated that one percent of the sales growth at the sector level 

resulted in a 0.33% employment growth; information technology had a positive 
impact on employment, unlike the activities in biotechnology and new materials. 

Firm size had a negative impact on employment growth: smaller firms 
had a more perusable employment growth than larger ones. Other variables, 
such as R&D collaboration, high-export intensity (patent granted in 1983) had 
no systematic impact on employment. The analysis proved that the innovation 
multiplier and accelerator effects had no direct impact at the firm level 
(Kleinknecht, 1990). 

 
2.1.3.4. The analysis led to the following results regarding the im-

pact of government policy on private R&D efforts  

The consultation of the Dutch government (sponsored consulting service 
for small and medium firms, and university transfer points) had a significant 
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positive effect on the firm‘s R&D effort. Generic R&D subsidies for wage costs 
of R&D workers (Dutch INSTIR scheme), as well as R&D subsidies for specific 
technology areas (PBTS schemes) had a significant positive effect on a firm‘s 
R&D effort; the same holds true for risk-bearing technical development credits 
(Kleinknecht and Reijnen, 1991). Government institutions for consultancy and 
for knowledge transfer seemed to have a positive impact on private R&D 
inputs, particularly on the system of regional ―innovation centers‖. The limited 
relevance of research for policy making was also illustrated by the Dutch 
governmental decision to abolish the INSTIR subsidiary scheme, which 
appeared to be performed quite well. 

 
2.1.3.5. The 1989 postal survey obtained, for the first time, 

information on R&D collaboration, which was representative of all 
manufacturing and service sectors of an entire country. 

The high degree of R&D collaboration among domestic firms in ―low-
tech‖ sectors was quite remarkable. The analysis pointed out that, whereas 
large firms were more likely to co-operate with a domestic or a foreign R&D 
institution, firm size had no significant impact on R&D co-operation between 
firms. A positive relationship between firm size, and R&D collaboration 
between firms in the data reflected the absence of control for other variables, 
such as the case of a firm with an R&D department, which was often easier in 
larger than in smaller firms (Kleinkenecht and Reijnen, 1992). 

The entropy indicator of market concentration proved insignificant. That 
meant that firms operating in concentrated markets were no longer likely to co-
operate on R&D than firms in less concentrated markets. No high rates of R&D 
co-operation in highly R&D intensive industries could be found, as an opposite 
result of what was sometimes argued in literature (Kleinknecht, Reijnen and 
Verweij, 1991). A single indication that high technology was conducive to R&D 
co-operation came from the finding that firms engaged in biotechnology had a 
high rate probability to co-operate on R&D. However, firms engaged in other 
technology fields (such as information technology or new materials) did not 
differ from the sample. Whereas firms with a high R&D intensity were more 
likely to co-operate with a foreign R&D institution, R&D intensity did not matter 
for co-operation with domestic R&D institutions or for co-operation among 
firms. 

The percentage of R&D dedicated by a firm to product or service 
innovation (as opposed to process innovation) was insignificant. This 
contradicted the hypothesis that, due to uncertainty, the propensity to co-
operate was higher in sectors with a high rate of product innovation. Instead, in 
two medium and low technology sectors (‗paper‘, ‗printing and publishing‘ and 
‗public utility enterprises‘) that had high rates of process-related R&D 
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(Kleinkenechet, 1990). Significant sector dummies indicated a high-rate 
tendency to co-operate. 

It was no surprise that firms exporting more than 10% of their sales were 
more likely to co-operate with foreign partners. The export intensity had no im-
pact on domestic R&D co-operation, and in the case of co-operation with do-
mestic firms, it had quite a negative impact. In general, the idea according to 
which firms operating in global markets (as opposed to strictly domestic firms) 
had a higher propensity to engage themselves in R&D co-operation was not 
confirmed. 

Specialized literature often argued that the sharing of high costs (and of 
associated risks) was an important reason for R&D co-operation. With the data 
set available from the surveys, this proposition could be tested only indirectly. 
The ‘lack of capital‘ was an important obstacle to the innovation process, 
having a 6.5% greater probability of co-operation with domestic firms than the 
firms that did not. 

The variable ‗average investment per employee in a branch‘ turned out 
to be insignificant. The assumption that high average investment costs in a 
sector should be an incentive to co-operate had to be rejected. 

The use of various types of government facilities for the promotion of 
innovation seemed to increase the probability that firms would co-operate on R&D. 
It might appear that firms more open to the outside world were more likely to apply 
for government innovation subsidies, and to co-operate with R&D. 

2.1.4. The econometric analysis results. 

Using the Dutch part of the European Innovation Survey, Erik Brouwer and 
Alfred Kleinknecht from SEO, prepared an interesting econometric analysis 
results and reported it to DG 13 of the Commission of the European Union in 
March, 1995 (Browuer, Kleinknecht, 1995). 

Their exercise was based on a question which did not belong to the EU 
harmonized questionnaire, but was added voluntarily to the Dutch 
questionnaire: Did your firm in 1991 and/or in 1992 apply for participation in 
one or more of the policy programs named below, and was the application 
successful? 

 the Dutch INSTIR scheme, started in 1984 and abolished in 1989; 

 the Dutch PBTS scheme (for specific technology fields); 

 theTOK (Technical Development Credit), given for highly risky innovation 
projects, new to the country. The credit was risk-hearing, i.e. was to be 
paid back only to the extent that the project resulted in a positive cash 
flow; the TOK was allocated by a call-for-tender system. 
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In a separate question they also asked whether, during the past two 
years, the firm had consulted one of the newly founded regional Innovation 
Advice Center in the Netherlands. 

The authors analyzed the impact of policy measures by estimating 
models that explained the firm behavior. By adding dummy variables for firms 
that participated in the various policy programs, they could see whether firms 
that participated do (or do not) systematically differ from non-participants. 

They tried to assess the impact of policy measures on following aspects 
of innovation behavior: the change over time in a firm‘ s R&D effort; the 
probability that a firm would engage in certain type of R&D collaboration or will 
buy external knowledge through various channels; a firm‘s innovation output 
(Brouwer and Kleinknecht, 1995). 

The results gave several keys for understanding of R&D intensity 
changes between 1988-1992. They were summarized in the following 
conclusions: 

 
a) R&D as Core or Side Activity 

Firms with a formal R&D department have a more favorable 
development of R&D intensities than firms for which R&D is rather an 
occasional or a side activity. 

Given that the years 1991 and 1992 are beginning years of a business 
cycle recession, this may imply that in firms or sectors where R&D is 
considered a side activity (often, this is the case of SMEs). The R&D activities 
are much more business cycle sensitive than in firms where R&D is a care 
activity. The SMEs have cut down rather strongly on their R&D during 1988-
1992. (Brouwer, Kleinrnecht, 1992). 

 
b) Growth in Demand 

The growth in effective demand seems to have a crucial impact on R&D 
intensities. It is interesting to note that both the demand growth at the sectorial 
level and the sale growth at the firm level have a positive impact on a firm‘s 
R&D intensity. 

We would like to stress the author‘s conclusion, very important to Roma-
nia: ―Nonetheless, our present finding already gives a strong indication that 
Schmookler‘s demand-pull hypothesis may be realistic. This finding sheds new 
light on Keynesian demand theory: if aggregate demand in a economy declines 
(due to a business cycle recession, to austerity policies or downward flexible 
wages), this will have not only negative effects on the short-run employment as 
emphasized by Keynesians; the lack of demand will also frustrate innovation. 
The demand has also a positive impact on innovation output, given a certain 
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R&D input. Therefore, there is a case for a Schumpeterian re-interpretation of 
Keynes‖ (Brower, Kleinknecht, 1995). 

 

c) Policy Instruments 

Among the national policy instruments included in their estimate, the ge-
neric R&D subsidy (INSTIR) has the most powerful effect. The other national 
program for specific technology fields (PBTS) has a positive coefficient. The 
same holds true for firms participating in R&D programs of the European Uni-
on. 

 
d) Other Factors 

It should be noted that, in the Netherlands, the firms which concentrated 
their R&D in technology areas (such as new materials technology and 
environmental technology) expanded their R&D more strongly than firms active 
in other technology areas (such as information technology, biotechnology or 
medical technology). Firms that belong to the service industry have a more 
favorable development of R&D intensities than firms in manufacturing. 

In many papers and books, as well as in the actual political discourse on 
the competitiveness of the European industry, great importance is being 
attached to technological cooperation of European firms and to the knowledge 
transfer at a European scale. The Community Innovation Survey attempted a 
detailed quantitative assessment of this issue, dedicating two extensive 
questions to it. Using the data from the Netherlands, the researchers from SEO 
(Brouwer and Kleinknecht, 1995) tried to estimate the impact of national and 
EU policy instruments on the probability that a firm would cooperate with a 
certain type of partner or will buy some external technological knowledge. From 
the data, it appears that 47% of all Dutch manufacturing and service firms had 
one or the other form of R&D collaboration; service firms engaged themselves 
more often into R&D collaboration (50%) than manufacturing firms (43%). In 
general, collaboration increased with firm size, but in manufacturing this 
tendency was more pronounced than in services. Clients appeared to be the 
most important cooperation partners, closely followed by suppliers and 
universities or higher-education institutions. The firms for the public utility (gas, 
water, electricity) which are monopolies in their regional markets, are an 
interesting outliner, collaboration and exchange of knowledge having a high 
frequency. 

Using LOGIT model, the researchers from SEO, estimated the following 
relations: 

 A firm‘s R&D intensity appears to have little impact on R&D collabo-
ration with domestic partners but is important for collaboration with 
foreign partners (mother, daughter or sister companies); 
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 Firms operating in sectors with a high R&D intensity have an 
increased probability of engaging in R&D collaboration (especially 
with public R&D institutions, with mother and sister companies and 
with clients); 

 Larger firms generally have a higher probability of engaging in R&D 
collaboration with any type of partner; 

 A firm‘s export intensity is, in general, not very influential for R&D 
collaboration, except for certain types of international partners (EU, 
outside Europe); firms with a R&D department (which is an indication 
that they consider R&D as an important activity) find more easily their 
way towards the public R&D infrastructure (universities, public 
research laboratories), as compared to firms which consider their 
R&D only as side activity. Firms having an R&D department also coo-
perate more often with clients and suppliers. An R&D department 
fulfills the function of a ‗monitoring past‘ with respect to the firm‘s 
technological environment. 

 Firms protecting their inventions by patents can more easily engage 
themselves in R&D collaboration since they are better protected 
against ‗moral hazard‘. They engage themselves in R&D 
collaboration, especially with clients and with public R&D institutions. 

 Concerning the technology field in which R&D is concentrated, the 
authors mention that firms with activities in medical technology have a 
strongly increased probability to engage in at least one form of R&D 
collaboration. These relations are notably with clients, public R&D 
institutions and universities with domestic partners and even with 
partners from within the region. Also, in technology fields such as 
biotechnology, new materials technology and in environmental 
technology we find higher collaboration probabilities in many 
categories. 

 Much R&D collaboration takes place among mother, daughter and 
sister companies (especially for large companies, for R&D 
concentrating in the fields of biotechnology, materials technology and 
environmental technology) 

 Firms which indicated that during the past three years, they were busy 
with product and process innovations should be more likely to seek 
collaboration since, compared to ‗simple‘ product or process 
innovators, they were more likely to deal with more complex 
problems. They tended to cooperate more frequently with clients, with 
suppliers, with mother, daughter and sister companies. 

 Participation in various public innovation programs leads to a higher 
probability to participate in R&D collaborations: 



151 

 

 

 participation of a firm in one or more R&D programs of the EU 
results in an increase of the probability (22%) of having al least 
one agreement on R&D collaboration (with clients but not with 
suppliers, with public R&D infrastructure and with competitors). 

 R&D programs have virtual effect on cooperation with partners 
within the EU, and less with partners from the rest of Europe and 
from outside Europe. 

 firms which consulted a Regional Innovation Center have an 8% 
higher probability of at least one cooperation agreement. Consul-
tation of an Innovation Center encourages R&D collaboration 
within the region and within the Netherlands, but not with foreign 
partners. It may hold true that firms that seek a collaboration 
partner have a higher probability of consulting on Innovation Cen-
ter. 

 firms receiving a Technical Development Credit (for projects 
which are innovative and unique for the country) have a 
considerably increased probability of collaborating with the 
national public R&D infrastructure. 

 one of the aims of R&D programs PBTS for specific technology 
areas being the stimulation of R&D collaboration, the firms 
involved in these programs have a higher degree of collaboration 
both at national level and at EU level, mainly with the public R&D 
infrastructure. 

We would like to give more details on the possibility of very deep and 
useful analyses using the CIS questionnaire in the Netherlands, hoping that 
this good practice could be an important lesson for Romania. 

 

The factors that influenced the evolution of innovative products: 

* R & D - Intensity 

A firm‘s R&D intensity affects a firm‘s sales of products ‗new to the firm‘ 
and of products ‗new to the industry‘. It also affects the actual shares of 
products ‗new to the firm‘, but it is doubtful whether this also applies to 
products ‗new to the industry‘. 

* Historical Accumulation of Knowledge 

With respect to the type of R&D (does a firm consider R&D an 
occasional or a permanent activity?) they find the same pattern as in the case 
of R&D intensity. Firms that consider R&D a permanent activity are more likely 
to have sales of innovative products (according to both definitions). This 
supports the view that historical accumulation of knowledge is important to the 
innovative capacity of a firm. In enterprises where R&D only is occasional, less 
continuity is likely to exist in the historical accumulation of knowledge. This may 
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be a weak point for innovating small firms that more often consider their R&D 
an occasional activity (Brouwer & Kleinknecht 1994). With respect to the 
percentage of sales of innovative products, the difference between occasional 
and permanent R&D has still some significance in the case of products ‗new to 
the firm‘, but not for sales of products ‗new to the industry‘. 

* Demand and Innovation 

The growth of a firm‘s sales over the 1990-92 period has a positive 
influence on innovation output with given inputs. Both the probabilities that a 
firm will have some sales from innovative products, and the actual shares of 
innovative products (in both definitions) in total sales, are positively related to 
sales growth.  

* Market Power versus Small Business Presence  

The variable ‗small business presence‘ is defined as a counterpart of 
market power. This measures the share in a sector‘s total employment held by 
firms with less than 50 workers, and can be taken as an indicator of the 
intensity of competition. The behavior of this variable in their estimates 
suggests that a stronger presence of small firms has no impact on the 
probability that a firm will have sales of innovative products. However, given 
that a firm has such sales, a high small business presence will have a 
significantly positive influence on the diffusion of imitative innovation product 

(‗new to the firm‘); in the case of ‗true‘ innovations (‗new to the sector‘), the 
coefficient just fails to be significant at 90% level. 

* Firm Size and Innovation 

The firm size (i.e. the log of numbers of employees) has a significant 
positive impact on the probability that a firm will have sales of innovative 
products according to both definitions. In other words, larger firms are generally 
more likely to sell innovative products. However, the probability that a firm will 
have sales of innovative products tends not to increase proportionately with 
firm size. It is interesting to note that, with the exception of manufacturing firms 
which have products ‗new to the firm‘, they find a negative influence of firm size 
on the share of innovative products in total sales (given that a firm has some 
sales). In other words, smaller firms, particularly service firms, tend to report 

higher shares of innovative products in their total sales. 
The CIS questionnaire asks for products ‗new to the industry‘. It is 

conceivable that large firms with considerable international operations may in-
terpret this term more restrictively as they tend to compare themselves with 
major competitors on international markets, whereas small firms are often 
oriented towards regional and national markets and may perceive more of their 
new products as ‗not earlier introduced by a competitor‘. In other words, larger 
firms may interpret the notion of ‗new to the industry‘ in a narrow way, due to a 
difference in perspective. 
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* Regional Spill-Overs 

A firm‘s location in a region has no influence on the shares of innovative 
product sales. Compared to firms in more rural regions, however, firms in 
urbanized areas of the Netherlands have a significantly higher probability of 
selling products ―new to the industry," i.e, ―true‖ innovations. This is consistent 
with the hypothesis that, due to information density and spill over effects from 
knowledge centers, urban agglomerations are a better ―breeding place‖ for 
innovations than rural areas. Such regional effects are remarkable, as the 
Netherlands is a small country with a well-developed transportation and 
communication infrastructure. 

* Sector Dummies 

Experiments with a number of plausible sector dummies generally 
showed that there is little evidence of sector-specific difference in innovation 
output. Compared to manufacturing firms, service firms tend to have less 
frequent sales of innovative products. Given that they have some such sales, 
however, the share of innovative products in their total sales is certainly not 
lower than in manufacturing. In the case of imitative products, the average 
share is even higher. With one exception, manufacturing firms in high 
technological opportunity sectors tend to have a more favorable score on 
innovation output. The same holds true for firms that concentrated their R&D in 
the field of information technology and biotechnology.  

* R&D Collaboration and Technology Transfer 

The researchers found only very weak evidence that engaging in R&D 
collaboration or participating in technology transfer enhances innovation out-
put. This is a remarkable finding, given that the R&D programs of the European 
Union put strong emphasis on promoting technological cooperation among Eu-
ropean firms. Defenders of these programs may hint at infancy problems of the 
new indicator, now measured for the first time. Moreover, it should be repeated 
that our single cross-section does not yet allow the use of adequate time lags, 
forcing us to explain 1992 innovation output with 1992 R&D collaboration and 
technology transfer. Clearly some time lag would have been appropriate. On 
the other hand, it is likely that patterns of technological collaboration and 
knowledge transfer are not so volatile over time: a firm with a high (low) 
number of collaboration partners in 1992 probably also had a high (low) 
number of partners in previous years. Therefore, our failure to implement time-
lags may not be of crucial importance. 

* The Impact of Policy Instruments 

While enhancing R&D investments, PBTS, OLS, EC programs seem not 
to enhance a more efficient use of inputs with respect to the production of a 
certain innovation output. However, this conclusion needs to be qualified again, 
since the programs support R&D projects which may have quite long 
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incubation periods, and the time lag in our model may simply be too short. 
Perhaps encouraging the Dutch policy makers the firms that consulted one of 
the country‘s regional Innovation Centers have a much greater probability of 
selling innovative products, although the share of innovative products in their 
total sales does not differ from that of other firms. 

2.1.5. Dutch experience in implementation of CIS in an economy in 
transition 

In the autumn of 1993, Egbert Oldenboom and Alfred Kleinknecht 
from SEO, implemented the CIS questionnaire in the region of Nizhny Novgo-
rod, a major scientific and industrial centre of Russia. The survey covered 89 
out of 1053 firms in the region and 16 out of 100 research institutes. The 
survey was intended to provide background information for the OECD country 
review on science and technology in Russia (Oldenboom, Kleinknecht, 1994).  

The questionnaire for Russian firms and institutes was borrowed from 
the harmonized EU/OECD innovation survey questionnaire. The researchers 
had to adapt questions to an economy in transition, taking care of institutional 
differences and specific circumstances. A problem in this context was the 
tremendous inflation rates that make it inappropriate to ask any question in 
monetary terms. All this required some improvisation.  

The study therefore had the character of a pilot survey. It have 
contributed to the development of some expertise about how to collect useful 
statistical information pattern in a transition economy. Such knowledge may be 
valuable in a process in which Romania is now in a process of implementing of 
CIS. As far as the survey proved feasible and successful, it can provide some 
statistical information about innovation pattern in Russian region. This is a 
useful complement to the often qualitative studies. 

In analyzing relationship between certain variables in the questionnaire, 
the researchers from SEO distinguished five basic background characteristics 
of a firms: its branch, its size, the property arrangements (public or private), 
whether the firms belongs to the civil or defense sector and the changes in 
production volume. Such characteristics can be related to innovation behavior, 
the latter being measured with a modified version of a new EU/OECD 
innovation ‗output ‗ indicator. The EU/ OECD indicator refers to the share in 
last year‘s sales of three types of product which have, during the last three 
years been:  

1) ‗essentially unchanged‘; 

2) ‘incrementally improved ‗or‗ drastically changed or introduced entirely 
new‘. In the Russian survey, the Dutch researchers asked shares of 
the firm‘s total labor force that have been producing these three types 
of products. 
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The survey among firms and research institutes covered some 
qualitative information, addressing questions such as: How do firms and 
research institutes appreciate innovation? Do they consider innovation as an 
important means to overcome the actual crisis? What from their viewpoint are 
major bottlenecks for innovations? What is their view on cooperation with 
partners from inside Russia and from abroad? 

Such knowledge could make a contribution to the policy making process 
in the region of Nizhny Novgorod or perhaps even in other regions of Russia, 
and it may provide useful information to Western observers. On the other hand, 
given the above-mentioned limitations, this study is considered by their 
authors, ‗ no more than a first step in a hitherto sparsely explored field. It 
should be, at least, a starting point and show some possible directions for 
further analysis. 

In the period July-November 1993, questionnaires from 89 firms were 
collected. these questionnaires differed slightly at each stage. The first stage, 
consisted of a test questionnaire, which was answered by 6 firms after 
analyzing the collected answers, the questionnaire was modified and a second 
version was prepared. This version contained 190 variables. In order to present 
preliminary results at an OECD Conference in September 1993, a shortened 
version of the second version with some additional questions was also 
distributed among certain firms. This version was filled by 11 firms. The com-
plete final version was filled in by 72 firms.  

As a consequence, the number of respondents varies from question to 
question. Apart from this, every survey encounters the problem of selective 
non-response. 

In order to exploit the available information from the questionnaires as 
much as possible, the researchers used all stages of the survey. 

 
We consider useful for Romania to mention some results of this survey.  

For the survey as a whole, there is no relationship between innovativeness 
and production. It seems that the loss of production is not concentrated in specific 
branches or by type of privatisation. The declin in economic activity is much more 
difficult to explain than the innovativeness of a firm; the historical factors had more 
strong influence. 

Concerning the bottlenecks for innovation, we should mention that in this 
survey there are 22 bottleneck for firms and 20 for the research institutes.  

Here are some of them in order of importance: lack of financial 
resources; costs of innovations too high; break-even period too high; lack of 
technological possibilities; lack of market information; innovation potential of 
this firms insufficient; lack of information about technologies; lack of qualified 
personne; customers are not interested in new products; problems with 
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national legislation, regulation taxation; not enough possibilities for cooperation 
with other firms; innovation is too risky; not enough prototypes; resistance to 
change in firms; no need for innovation, etc. 

2.1.6. Lessons to Romania 

A successful implementation of the CIS questionnaire in Romania is a 
very important and urgent task because it will provide considering input in mo-
nitoring innovation and technology transfer in Romania within the European 
context. The good intention of Romania to become a member of the European 
Union should be sustained by many actions, one of them being the 
harmonization and compatibility of data and statistical indicators, including data 
on the innovation activity. The CIS data will be able to improve the 
understanding of the innovation behavior and technology transfer of Romanian 
enterprises. The CIS could give to the policy makers a view of what happens at 
the sectoral level, and a precise and detailed picture of innovative activities 
inside the Romanian companies. 

Actually, the innovation activity is rather neglected by policy-makers 
(except by the Ministry of Research and Technology) in Romania. The CIS is 
based on the recognition that innovation and technological change are funda-
mental elements in competitiveness and economic growth, and that they are 
vital components of economic and industrial policies. One of the aims of Euro-
pean Union being ‗fostering better exploitation of the industrial potential of 
innovation, research and technological development policies,‘ the effectiveness 
and coherence of such policies depend on the reliability of the information used 
in decision-making and policy-evaluation. Because Romania has few statistical 
information on how firms access and develop technology and on the role 
played by innovation in firm development and industry evolution, the 
implementation of the CIS could provide better data able to map and analyze 
the diversity of innovation process across industries and firms. Consequently, 
Romania could design an industrial policy of supporting firms in the innovation 
and diffusion of new technologies. 

It is very important for the MRT and National Statistics Commission 
experts, involved in the Romanian implementation of the CIS questionnaire, to 
design the clear questions and to find the relevant answer to the following kind 
of questions, which we can find out in the Community Innovation Survey – Sta-
tus and Perspectives – p.15: 

 how do patterns of innovation expenditure vary within and across 
industries?  

 what are the main non R&D inputs to innovation, and how important 
are they? 

 how do outputs of innovation vary within and across industries?  
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 what are the effects of innovation, at firm and industry level, on the 
growth of output and employment? 

 how significant is cooperative R&D in innovation? 

 what does the regional distribution of such co-operation look like? 

 how innovative are industries with low R&D intensity? 

 how do such industries acquire new technologies? 

 how do firms use external innovation support service, and what are 
the most important functions of these services in innovation?  

 what factors do firms perceive as main obstacles to a successful 
innovation? 

 what are the main factors which promote success? 

 how can we identify innovation specificity among regions, and make 
meaningful inter-regional comparisons? 

Until now, in Romania, the main data sources for an innovation analysis 
consisted of R&D statistics and patent data, which had many limitations with 
respect to mapping both inputs to and output of innovation processes. 
Answering this kind of questions, the CIS could give us a realistic picture of the 
stage of Romanian industry development. Many European countries (France, 
Germany, Italy, the Netherlands, the Northern Area) developed and 
implemented a firm-level survey that demonstrated the utility of new types of 
data collection. 

Aiming at EU integration and at the advantages of using the CIS data for 
the purpose of elaborating polices of R&D and industry development, Romania 
decided to implement the CIS questionnaire starting with 1996. The first form of 
the questionnaire has already been elaborated and sent for filling in to 2500 
enterprises specialized in processing industry; explanations are still necessary 
with respect to the CIS objectives and background. Our intention to publish in 
Romania this research project may become even more profitable for the 
Romanian users of the information contained in this questionnaire. Thus, 

they can substantiate innovation strategies both at micro and macro levels. 
Collecting firm-level data on inputs to and outputs of innovation 

processes a wide range of industries and Member States and regions will use 
these data in high-quality analyses which, among other things, can lead to the 
future development of industrial strategies and policies for innovation and 
diffusion of new technologies in Romania, in comparison with the Member 
States or at a regional level (East-European region). 

On long term, an important goal of the action is to place innovation on 
the same statistical and analytical position as other major elements of econo-
mic activities. This development will allow the scope and intellectual quality of 
economic analysis of the process and effects of industrial innovation to be 
raised significantly. 
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Today, Romania passes through the initial stage of implementing the CIS 
questionnaire. The process has begun as part of the PHARE Program of 
Technical Assistance for the Reorganization of the Romanian Scientific and 
Technological System. One of the modules of this program was concerned with 
training of the specialists involved in the elaboration of the Romanian 
questionnaire. The group of authors was selected on the basis of 
multidisciplinary structure: there were five experts, two of them representing 
the Ministry of Research and Technology, one – the Romanian Academy, one 
– the University Research Council, and the last one – the National Committee 
for Statistics. Selection involved only specialists employed in central 
institutions, leaving aside researchers from institutes. 

The OECD delegated an expert in the Department of Transitional 
Economics belonging to the Scientific, Technological and Industrial Manage-
ment, Mrs. Laudeline Auriol, to lead the training of the five Romanian 
specialists and the elaboration of the document. The training process took pla-
ce in 1995, under the auspices of the OECD – Paris, EUROSTAT – Luxembo-
urg, UNESCO – Paris, the French Ministry of University and Research, and the 
Czech Statistics Office. 

In November 1995, the ―questionnaire‖ was finalized, as a result of the 
OECD expert‘s suggestions. Published as a ―statistic report― entitled ―Innov. I – 
Technological Innovation in the Process Industry in 1995‖, the 
questionnaire consisted of four parts. 

The first part contained two definitions of product innovation and method 

innovation, according to the Frascatti Manual and OSLO Manual. 
The second chapter was concerned with a series of questions on the 

innovation strategy of the company, developed during the last three years. 

For product innovation, ―Yes/No‖ answers were required to the following 
questions:  

 did any launching of a new product on the market require advanced 
technology, applied for the first time by your company or by your co-
untry? 

 did any launching of a new product on the market require advanced 
technology, applied for the first time by your company, but also 
realized by other companies in your country? 

 did any launching of a new product on the market require remarkable 
technological renewal introduced by your company with respect to the 
existent products? 

For method innovation, questions concerned the introduction of new 
technological methods, or technical renewal of production methods. 
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This chapter also contained a series of questions regarding obstacles 
that blocked the innovation activity of the company. The document pointed 

out the following obstacles: 

 staff difficulties; 

 financial difficulties; 

 difficulties in scientific and technical information, or in patents and 
licenses; 

 other difficulties. 
The chapter on innovation stimuli required four answers, according 

to the degrees of significance (unimportant, somehow important, important, 
and very important); the answers referred to the following question: In your 
company, innovation is determined by: 

1. the market incentives (relations with the clients, and the competition); 

2. the technological progress. 

 
The chapter on innovation sources also required answers based on 

the four degrees of significance. The questions were: Technological 
innovations are the result of: 

 the R&D activity carried out by the company itself; 

 the R&D activity carried out by the company in collaboration with 
other units; 

 patents; 

 conferences and publications; 

 industrialization rights and licenses concerning patents, inventions or 
technical advice from outside the company; 

 innovative utilization of the equipment and processes bought from the 
investment fund; 

 employment of new materials; 

 other sources. 
 

Chapter V referred to the 1995 turnover and exports of the company, as a 

result of the new products realized during the last three years. Four classes of 
significance settled the share of the new products in the total turnover and, 
accordingly, in the total amount of exports: 

 from 0 to 10%; 

 from 10% to 30%; 

 from 30% to 70%;  

 from 70% to 100%. 
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Chapter VI contained a question on the company‘s intention to introduce 
innovation during the next three years, also indicating the type of innovations 
(either of product or of methods). 

 

The second part of the questionnaire referred to the funds and the 
costs destined to renew and modernize products and production 
processes in 1995. It took into account the values of the following indicators: 

 renewal and modernization funds allocated to products and 
production processes during the whole year; 

 scientific research and technological development costs for: 

 contracts with specialized units (national or foreign); 

 the company‘s own research; 

 technology transfer costs for; 

 putting into practice the results of certain domestic research; 

 buying licenses and documentation‘s from abroad; 

 costs for buying equipment and modern technological outfit strictly 
connected with product renewal and modernization, both in the co-
untry and abroad; 

 other types of costs. 
The questionnaire ended with a series of explanations concerning its 

filling in: the nature of the unit, the form of property according to the type of ca-
pital involved. It also offered methodological explanations on scientific and 
technological innovation, specifying that ―innovation is, usually, a result of 
applied research and experimental development activities‖.  

It also classified the types of innovative activities: design; construction 
and testing of the prototype; acquisition of and changes in the equipment for 
the purpose of realizing new products or completing the new technology; 
activities preceding the launching of a product on the market. The 
questionnaire also added a series of explanations regarding answers to the 
questions of the second chapter, on the scientific research and technological 
development costs. This document was elaborated in its final form without a 
pre-test or a pilot study, as in the case of Hungary. 

Examining the content of the Romanian innovation questionnaire as 
compared to the Hungarian, Czech and Dutch experience, we draw the 
following conclusions: 

The analysis carried out by the Dutch researchers on the basis of the 
CIS questionnaire outputs (previously presented in certain details) led to the 
conclusion that the elaboration of such a questionnaire should be useful for the 
description of the innovation model specific to every country. 

For the countries with economies in transition, findings of such cases 
were not enough to draw efficient solutions for their improvement. For Roma-
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nia, where great inertia to change was still manifest, it was extremely important 
to discover and describe correctly the influential factors, the reasons (even if 
subjective) for the aims of these innovation activities. That is why we 
considered the innovation objectives a very important chapter of the 
questionnaire. 

The harmonized questionnaire, as well as the questionnaires elaborated 
for the Netherlands, the Czech Republic and Hungary, paid greater attention to 
this aspect. For instance, the Romanian questionnaire suggested only two 
reasons, vaguely formulated as ‗the market stimulus‘ and ‗the technological 
progress‘.  

In contrast, the above-mentioned questionnaires clearly, explicitly 
pointed out much more diverse objectives and stimuli, such as: 

 replacement of old products by new ones;  

 variations in assortment;  

 rise in production;  

 keeping of the customers;  

 creation of new markets;  

 lowering of the costs in different ways;  

 improvement of the quality (both of the products and of the working 
conditions), lowering of pollution. 

 
 Internal and external factors, and their role in determining the innovation 

decision should have been pointed out: innovation possibilities, production, 
marketing, management as internal factors, and suppliers, customers, 
governmental bodies as external factors. 

 
It was also extremely important to make clear the factors that blocked 
innovation in Romania. 

 

The Romanian questionnaire sketched three factors, on a general 
ambiguous basis: staff, financial and information difficulties (including patents 
and licenses); this suggested a superficial attitude in comparison with the 
gravity of these problems. 

The questionnaires of the analyzed countries identified various factors 
blocking innovation (for instance, the Czech Republic defined 15 such factors), 
among which: huge risk, large costs, insufficient technical training, too long 
time, inadequate market information, insufficient staff qualification, resistance 
to change, legislation difficulties etc. 

The detailed analysis of these factors, as well as of the costs entailed, 
proved a better understanding of the aims of the Czech and Hungarian surveys 
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than of the Romanian one, as well as a greater seriousness and responsibility 
of the decision-makers and of those specialists involved in this action. 

In Hungary, for example, the process of developing an innovation survey 

questionnaire was a time-consuming process (Inzelt, 1994). It was financed by 
the National Committee for Technical and Technological Development and 
organized by the Innovation Research Center. The research institute got 
seriously involved in the drawing up of the pilot survey and in the pre-test itself, 
proving responsibility in preparing the launching of the questionnaire. In fact, all 
the OECD countries implementing the CIS developed similar procedures. 

The pre-test was done through interview by researchers, and each of 
them had to prepare a written report on his/her experience with the 
interviewers. After the preliminary questionnaires filled in by the firms had been 
examined and collated, the pilot postal survey questionnaire was developed 
and sent out in January 1994. 478 companies were selected of 4000, on the 
basis of their R&D activity developed in different branches: industry, 
constructions, services, as well as on the basis of their various property 
structures. 

The reference period was 1990-93. The rate of answers was 23%. 
At the end of the pre-testing period, the list of candidates for the new 

statistical business survey of the Hungarian Statistical Office was ready. 
This new business survey contained some questions on R&D activities. 

On this basis, the IRC researchers were able to pick out 478 firms involved in 
any type of R&D. Only 110 firms sent back questionnaires amenable to 
statistical analysis, while other thirty firms offered valuable information by 
means of letters or phone calls. The researchers involved in this action were 
interested to find out details on the reasons why they had not received the 
answers. These reasons were: the absence of clarity in the questionnaire, if 
important problems were omitted; the unavailable information required by 
answers. 

2.2. Innovation Pattern in the Netherlands and Romania 

2.2.1. The Dutch Industry Pattern and Specificity of Technology 
Policy  

The Dutch society is characterized by a high level of the technological 
know-how. Technological innovations dominate the everyday lives of 
individuals, companies and (inter)national economies. In the Netherlands, there 
are high ambitions regarding the standard of living, habitat, employment. 

Without additional investments in technology, the Netherlands can only 
maintain its competitive strength and prosperity. Preserving a healthy macro-
economic climate and a properly functioning market, the Netherlands keeps on 
developing and applying new technologies. The Dutch government 
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considers technology the driving force behind economic growth. The ma-
jor competitors of the Netherlands have spent huge investments into 
strengthening their own technological climate. In fact, that is why the 
Netherlands is involved in short-term international technology race. 

 

2.2.1.1. Stages in Dutch industrial development 

In a recent book of a young researcher, Carine Coohoern, we find a rele-
vant outlook of Dutch industry evolution after World War II (Coohoern, 1995). 

In author‘s opinion in the period of reconstruction, most attention was 
paid to the increasing of employment. Later, the industrial policy of the 
Netherlands was dominated by the need of the quality improvement of 
industry. Among others, main instruments of the technological innovation 
policy were financial support for high risk projects (tax instruments, loans, 
guarantees) and import of know-how through the acquisition of foreign 
companies. The sixties can be characterized by special attention to the 
growth of management. 

In the Note concerning growth and structure of the Dutch economy, R&D 
was considered the most important drive for technological innovation. 

Besides, it was for the first time when differentiation was made within the target 
category ‗industry‘. It was observed that SMEs hardly used existing information 
and renewed efficiency possibilities. This should be improved by advisory 
services and by improved vocational training. In general, SMEs were consi-
dered as the weak links of industry with regard to commercial, techno-
logical and management aspects (Cohoern, 1995). Unrestrained application 

led to negative social and environmental effects. Instruments proposed to 
increase innovation concerned research 

At the beginning of the seventies, an economic decline set in: an oil 
crisis, growing unemployment, ecological constraints. The government tried to 
create prior conditions for economic growth, considering that a successful 
innovation process not only depended on R&D, but also on many other 
factors, such as: the organization of production, the intellectual level of 
firm management, the education of personnel and the transfer of 
information. It was recognized that technological progress could contribute to 

the growth of wealth, but it was acknowledged that, unrestrained application 
led to negative social and environmental effects. Instruments proposed to 
increase innovation concerned research financial support in case of high risks, 
and information transfer and industrial advisory services. 

 Among other things, a Centre for Industrial Innovation was founded, 
aiming to assist smaller companies with the development of an innovation 
strategy, with the transformation of knowledge to concrete ideas for innovation, 
and with the innovation process itself. It was intended to become a centre with 
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50 to 100 employees. It did not work out that way, but in cooperation with an 
industry organization the experiment changed into the Project Industrial 
Innovation. 

By the end of the seventies, more and more attention was paid to 
renewal and modernization instead of conservation. In a ―Note on 
Innovation‖ the policy was directed to four main points:  

 the strengthening of the R&D infrastructure and the orientation of 
R&D institutes towards trade and industry and society; 

 support through information and advice (although this was regarded 
as the responsibility of industry itself: budgets were very limited);  

 the innovation capacity of industry itself was addressed, so that 
distinction was made between large and small companies; 

 attention was paid to the integration of technological innovation when 
it concerned the fulfillment of collective needs, the study of 
consequences and possibilities of technological development 
(Technological Assessments). 

  
By the end of the eighties, the international position of Dutch industry 

appeared to be weak. In 1980, a study of the Scientific Council for 
Government Policy made it clear that industry had become old-fashioned. 
A second sign was an OECD report on Dutch science and technology 
policy, published in 1986. In the report the quality of the research conducted 

in the Netherlands was criticized, as was the equipment of research institutes, 
the development of R&D efforts, especially in the business sector, and the 
organization of the science and technology system. (OECD, 1987).  

The criticism of the study resulted in the establishment of a committee in 
October 1986, chaired by Philips top executive Dr. W. Dekker. In April 1987, 
the Committee revealed its conclusions. According to the Outline of Techno-
logy Policy, it stressed especially one aspect of technological innovation 
and advised a change in policy instruments: the spread of technological 
knowledge to SMEs. In the outline the Committee is quoted (p. 6): ―The pro-
blem in the Netherlands is not so much the availability of technological 
knowledge, but the utilization of this knowledge in the trajectory to profitable 
products. An important aspect is the diffusion of knowledge to SMEs.‖  

In the outline, the recommendations of the Committee are summarized to 
the advice to strengthen the relations within the trajectory of knowledge 
transformation in the direction of the business sector. The report became the 
guideline for technology policy in the second half of the eighties. In the 
sequential Outlines on Technology Policy and the Policy Vision on Tech-
nology, policy is directed to the trinomial relation researcher-
intermediary-user.  
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Various attempts were made to dedicate R&D to market needs, thus 
to the user of new technologies. This was done through: financial stimuli 
for research institutes: strengthening the intermediate infrastructure, 
among other means through the establishment of the Innovation Centers. 
Finally, education and public awareness campaigns attempted to make 
potential users more receptive to and more capable of applying 
technology. 

Technology policy in the nineties follows the same line: in the ―Vision 
on Technology Policy‖ the growth of R&D, strengthening of the knowledge 
infrastructure and integration of technology in society still form the basic 
principles of policy. Further study, including comparisons with other countries 
should provide the measures to coordinate the various steps in the knowledge 
utilization trajectory even more. 

The strength of the Dutch economy is based on certain sectors of 
industry, especially the process-industry and the agro-industrial sector. These 
markets grow in a relatively slow way. The Dutch position in these sectors can 
be maintained by combining a high level of applied knowledge with efficient 
products and production processes. The Netherlands is under-represented in 
the high-knowledge sectors, like semiconductors, medical equipment, 
pharmaceutical products. The Government considers this industrial structure ‗a 
vulnerable production structure,' and underlines the necessity to switch it to a 
High-Tech, high-quality economic structure. (DTP-MEA, 1995).  

In opinion of representatives of the Ministry of Economic Affairs, ‗the 

structure of Dutch industry provides too weak a basis to win any sustainable 
strong position in the world market‘. Dutch industrial exports are relatively 
heavily adapted towards markets where prices rise less rapidly. That is why the 
Government considers that the products remain competitive if their process 
and production technology receive constant attention. 

Even if, on the average, productivity levels in Dutch companies are high 
in comparison with their competitors, it is possible to increase the gap. Dutch 
companies pay relatively little attention to opportunities for continuous 
improvement in production process, for example in the ‗design for environment 
‗(OECD, 1994). 

Investment in R&D is low, and advanced production technologies are 
introduced only slowly. Dutch companies have made relatively little effort to 
integrate their production and commercial functions, which leads to a longer 
time to market. They work less intensively with suppliers and customers than 
their foreign competitors. Since 1987, R&D expenditures decreased as a 
percentage of GDP, mainly due to cuts in the private sector. Businesses 
perform over half of the total Dutch R&D. In almost every branch of industry, 
Dutch R&D spending is lower than in the rival countries. 
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Dutch R&D spending is concentrated in a small number of businesses: 
50 companies account for some 90% of the total industrial spending on R&D, 
and the biggest five account for as much as 60%. The five big companies 
spent 0.9% of GDP in 1987, and 0.5% in 1992. Even if the total expenditure by 
remaining companies was more or less stable as a percentage of GDP, the 
number of companies engaged in R&D plummeted from 6,600 in 1988 to 
around 4,300 in 1992 (Brouwer and Kleinknecht, 1994). 

In terms of patent, Dutch R&D output is relatively high: a high ratio of 
Dutch patent applications submitted per 100 private sector R&D employees. 
The Dutch share of patent awarded by the European Patent Office has been 
falling in recent years from 3.0% in 1990 to 2.5% in 1993 (European 
Commission, 1994). 

Dutch companies purchase a relative large amount of know-how abroad 
(about 0.5% of GDP in 1991), being one of the leading country actively buying 
knowledge abroad, together with Germany. Like most of the countries, it is a 
net importer of know-how but, like Belgium, the Netherlands has a very high 
deficit. Decreasing of R&D investment and the balance of payment deficit are 
the main indicators of Dutch economy dependence on foreign know-how. 

R&D spent by the public sector (universities and public research 
institutes) is relatively high, as compared with the OECD average (0.65% in 
1992), and remains more or less constant over the last decade. The 
decreasing of government funds was compensated by the ability of research 
institutes to attract external sources. 

Dutch semi-public research institutes, such as the Netherlands 
Organization for Applied Scientific Research (TNO) and the five large 
Technological Institutes, perform relatively more R&D than their foreign 
counterparts. 

Due to the high costs of Dutch commercial R&D, the Netherlands is not 
in a good competitive position. The proportion of R&D financed by other 
countries decreased from 8.2% in 1981 to 2.4 5 in 1991, representing less than 
half the EU average. In the opinion of Dutch officials, this situation could 
suggest that the Dutch R&D climate is regarded as relatively unfavorable; the 
existing private sector R&D shifts elsewhere, while the amount of the incoming 
R&D shrinks. 

Cooperation in foreign research projects and programs is growing in the 
public research and education system. In practically all areas of science, the 
proportion of publications with foreign co-authors has increased in recent 
years. As a result, the accessibility of the Dutch industry to the international 
stock of knowledge has also increased. 

The success of innovation activity depends more and more on the 
increasing knowledge through networks. The costs of the developing know-
how rise, and the risks rise too. Therefore, companies have to look for 
possibilities of working together. 
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A good experience of the Netherlands is in developing the know-how in 
partnership with universities and public research institutes. The universities can 
find out new themes for research, a better match between education and labor 
market, a strengthening of their role in society and wider access to research 
funding. For public institutes, this way is the single possibility of survival. 
Between 1980 and 1992, universities trebled their income from private contract 
research, which is now about a quarter of their research capacity. The 
companies fund between 4 and 5% of university research (Kleiknecht and all, 
1991). 

One of the main challenges facing the Dutch economy is the need to 
reorient the pattern of socialization in the Netherlands to become more and 
more knowledge intensive, and to correlate more effectively with the level 
of training of population. This is primarily a challenge facing industry, 
although successful scenarios also require substantial intervention from the 
government (MEA, 1995). 

The necessity of two preconditions of technological progress was 
underlined, mainly: favorable macro-economic climate and sufficiently liberal 
market, on the one hand, and an adequate level of investments, on the other. 
The strengthening of competition policy and the modernization of business 
licensing regulations will directly assist the innovative capacity of Dutch 
industry.  

The combination of the healthy macro-economic basis with a 
dynamic market and investment in technological innovation could be the 
best receipt for a strong competitive position and economic growth in 
Romania, too.  

In 1988, the Ministry of Economic Affairs launched a ‗Technology 
Foresight Experiment‗, in recognition of the fact that future choices of the 
competing technologies would need well-argued decisions. In anticipation 
of the 1990s, the question according to which technologies would offer the 
Netherlands ‗economy the best possibility‘ has become more and more rele-
vant. Foresight studies could function as a monitor, an antenna in strategic 
management and a tool for the generation of consensus in selection and 
priority setting. In 1990, foresight studies on mechatronics, on adhesion and 
bonding technology and on smart cart and identification technology have been 
published. In three strategic conferences, about 300 participants from institutes 
for research, education and training and from ministries discussed the 
relevance of these technologies and elaborated possible future action. They 
judged unanimously that these foresight activities should be prolonged, 
because they offer a common field of reference, new information and useful 
contacts (CWTS, MERIT, 1994). 
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2.2.1.2. Innovation Incentives Initiated by the Dutch Government 
(OECD, 1992 a)  

a. Innovation Stimulation Scheme (INSTIR) 

This five-year scheme (1984-1989) offered subsidies for the labor costs 
of R&D work, regardless of the field of technology involved and with particular 
attention to SMEs.  

b. Technological Development Credit Scheme (TOK) 

The aim of this scheme, started in 1984, is to stimulate R& D activities 
with high risk by private companies, by offering loans for a maximum of 60% of 
the cost at a low interest rate (5%). The TOKs loans are to be repaid over a 
maximum period of 15 years if R&D efforts are successful. Since 1990, the 
TOK has been modified, so that it could offer a risk-bearing loan of up to 40% 
of development costs at 8% interest.  

c. Business-Oriented Technology Stimulation Program (PBTS) 

This program, initiated in 1987, offered a 50% subsidy for the cost of 
feasibility studies, as well as research and demonstration projects conducted 
by private firms in the following areas: material technologies (88 projects in 
1989); biotechnology (48 projects); medical technologies (38 projects); 
environment technologies. 
 

d. Innovation-Oriented Research Programs (IOPs) 

The objectives of IOPs were to develop expertize and to create networks 
between industry and universities in those key technology areas that are vital 
for the Dutch competitiveness. The first IOP commenced in 1982 in the area of 
biotechnology. Each IOPs is intended to run for four years, and could be 
extended to eight years if justified at an interim evaluation  

The choice of themes, the formulation of general policy and approval of 
new IOPs were under the responsibility of the IOP steering Committee, in 
which the Ministries of Economic Affairs and Education and Science took part, 
together with outside experts. Each IOP had its own program committee that 
set out a long-range program, as well as annual work programs, supported by 
a program agency. 
 

e. National Technology Programs 

In 1987, the Ministry of Economic Affairs launched national technology 
programs whose objective were to contribute to medium-term economic growth 
by encouraging the Dutch industry to gain knowledge and experience with four 
key-technologies: materials technology, biotechnology, medical technology and 
information technology. A national technology program operated as an 
umbrella, goal-oriented program, and combine a variety of policy instruments 
such as PBST, IOP information activities, training, encouragement of 
participation in international programs. 
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f. Innovation Centers (ICs)  

In 1988, the creation of a national network of 18 innovation centers was 
approved by the Second Chamber of Parliament. The objective of this network 
was to stimulate the transfer of innovative knowledge and technological 
information in co-operation with national and regional organizations. An annual 
budget of Gld. 45 million is directed to the innovation centers. Now, most 
universities and many schools for higher vocational education have so-called 
‗transfer points‘, where market-orientation of the universities and schools is 
coordinated.  

Results of an evaluation study on ICs (Coehoorn, 1995), indicate that the 
Innovation Centres perform as they were intended and they have an added 
value in the field of intermediary organizations. The Innovation Centres are a 
policy measure that only have to be strenghtened further, as much as possible 
taking into account their role in the following -companies driven configuration. It 
is clear theat ICs will lose their added value if they are expected to earn their 
own money. Commercial consultancies indicate that they are not otherwise 
able to reach many of the companies the Innovation Centres introduce them to. 
It can be expected that the same will be true for the ICs if they are focused to 
work commercially also.  

 
2.2.1.3. Innovation Policy after 1992 

Investment in research and development (R&D) by Dutch industry has 
fallen from around 6 billion guilders in 1987 to 5.6 billion guilders in 1992, 
mainly because of a decline in R&D investments by the Philips electronics 
company. As a percentage of GDP (a yardstick for measuring the level of 
technological know-how in production, this represents a decrease from 1.4% to 
1.0% in the 1987-1992 period, which is a low level in international terms. Indus-
trial investments in R&D in the technological foremost European countries 
(Germany, Sweden, Switzerland and France) are between 1.5% and 2.0% of 
GDP (MEA, 1993).  

Even if we correct these figures to take account of the economic 
structure, the Netherlands would still be lagging behind in industrial R&D 
investments. This is largely due to their narrow research basis. 

 
There are other reasons why, in the opinion of the Government, the 

Netherlands falls behind in the technology race (DTP-MEA, 1995):  

 the public sector technology infrastructure, including education, is not 
sufficiently adjusted to the needs of industry;  

 companies are not vocal enough in articulating what they want from 
research institutes and what they expect from training; 
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 the Dutch are not always entirely positive in welcoming new 
technologies;  

 the government does not make enough use of the opportunities which 
technology provides. 

 

2.2.1.4. Improving the Technological Position of the Netherlands 

In June 1995, a very important strategic document was presented to the 
Dutch Parliament, under the title of ‗Knowledge in Action‗. Elaborated by the 
Ministry of Economic Affairs, the Ministry of Education and the Ministry 
of Agriculture, Nature Management and Fisheries, this document was a 
new Cabinet initiative aimed to increase the knowledge intensity in the Dutch 
economy (MEA, 1995).  

The document was also a response to the recommendation of the 
Advisory Council for Science and Technology Policy on ‗Technology Policy 
and Economic Structure‘ and ‗Application of the University know-how‗. 
The policy initiatives mentioned in this strategic document are developed along 
three lines. Firstly, the basic conditions for innovation will be strengthened. 
Secondly, efforts will be made to improve the match between supply and 
demand for knowledge. Finally, better use of promising emerging technologies 
will be stimulated. The package of measures was designed to increase the 
knowledge-intensity in the Dutch economy. 

The Cabinet is aware that it cannot solve the problems alone. Therefore, 
industry invests far more in the development and application of know-how. The 
government cannot and has no wish to take over the role of companies in 
modernizing products and production processes.  

Without governmental intervention, some of this knowledge would not 
be generated and society would not enjoy the benefits. The government 
institutes often plays a decisive role in the supply of knowledge 
developed in public sector research. The government is responsible for 
ensuring that this knowledge can be used to the full for benefit of society as a 
whole. Finally, the government must take into account the actions of other 
nations. Not only companies, but also governments compete to create the best 
possible climate to attract advanced knowledge intensive activities. The Dutch 
government considers that it must keep up with this policy-based competition.  

The Cabinet is extremely concerned about the weakness of Dutch 
economy in terms of knowledge and technology, and is preoccupied to 
take specific measures in the field of increasing the amount of money to 
invest in R&D. The Ministry of Economic Affairs, the Ministry of 
Education Culture and Science, and the Ministry of Agriculture, Nature 
Management and Fisheries will be joining forces to devise a more 
integrated approach to the problem. 
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Further measures will target specific areas, in collaboration with the 
Ministry of Transport and Public Works, of Public Health, Welfare and Sports, 
of Defense and of Housing, Physical Planning and the Environment.  

Together with the Government, industry will have to make choices 
to ensure the best possible deployment of public resources. The Cabinet 
considers that only with the commitment of all parties can allocate the 
limited resources to benefit the Dutch economy to the full. 

The Cabinet wants to encourage industry to play an important role in the 
design and planning of vocational training, while preserving its broad societal aims. 
There is an interaction between education and business. The education and those 
who benefit from it make an important contribution to the development of the 
technological professions. 

The Cabinet wishes to substantially increase the influence of 
companies on research institutes, both through programming and 
financing instruments for promoting cooperation between companies 
and between companies and research institutes. As a result, companies 
must not only define their current knowledge requirements, but must also 
develop a clear idea of the knowledge they will need in the longer term.  

Finally, the Cabinet wishes to ensure maximum benefit from the 
development of new technologies with promising applications, such as 
communications and information technologies. The development and 
application of environmental technology should be given in order to 
reconcile economic and ecological interests more closely.  

The government measures proposed in this strategy document depend, 
in the Cabinet‘s opinion, on a public-private joint effort. It is extremely important 
for industry to challenge totally. Therefore, the Cabinet works to make sure that 
a substantial proportion of the proposed projects is co-financed by the 
private sector. In some cases, co-financing can exceed 50%.  

Over the next few years, the effects of the policy described here will be 
tested. On this basis, new decision may be needed on the additional 
deployment of relaunching the innovation process. By investing more in know-
how, the Netherlands must improve its competitive position. This can only be 
done by investing in a favorable climate for high-grade economic activity, which 
requires efforts not only by industry but also by the government. They have 
little choice in view of increasing competition between countries in the creation 
of a favorable technological climate.  
 

2.2.1.5. The Dutch innovation policy will be concentrated on the 
following three areas: 

1) Industrial R&D 

Industry must invest more in R&D in (supplementary) training, and in the 
renewal of production processes. Partly due to the recession, these 
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investments are currently under too great a pressure. Although industry itself is 
responsible for investing in industrial R&D, market forces cannot always 
ensure optimal production and diffusion of technological know-how. This 
is due to various factors, such as the existence of positive externalities, 
increasing economies of scale, insufficient information and high risks. All 
these factors argue in favor of a national technology policy. In the opinion 
of the Government, the Dutch economy needs benefits provided by domestic 
R&D projects to guarantee the economic growth in the international technology 
race. The domestic efforts to the acquisition of knowledge from abroad 
are not seen as a substitute for the Dutch own R&D activity, since domes-
tic R&D and the buying-in of know-how are generally complementary to 
one another. 

 
2) Technology Infrastructure 

In order to increase the level of technological know-how in the Dutch 
economy, it is important for the know-how which will be relevant to industry to 
be made available by the public sector, and to be applied by industry. The 
relation between research conducted by universities and research 
institutes, on the one hand, and by private sector laboratories, on the 
other, is comparatively weak. The Government considers that companies 
must, therefore, begin to take a more active role in university research. 

Ensuring that the funding of the TNO (the Dutch Organization for Applied 
Scientific Research) and the major public research institutes are better 
matched to the needs of industry, the Dutch Government can improve 
coordination between supply and demand on the market for 
technological know-how. 

A more knowledge-intensive production also depends strongly on a 
work force whose training is up to date. This includes not just new entrants 
to the labor market, but also those already employed. At this moment, the 
supply of technicians (both low and high skilled) cannot satisfy the industrial 
demand properly.  

Another vital precondition is the optimum diffusion of know-how to 
companies. The Cabinet has recently allocated extra 250 million guilders in 
order to strengthen the technology infrastructure during the period 1994-1998. 
This will be used to finance high-grade technology projects which are likely to 
make a major contribution in strengthening the economic structure of the 
Netherlands. The guiding principle will be to heed the requirements of industry 
at all times. 

3) Technology and Society 

Technology is, and will always be, dependent on the efforts of 
individuals. The success of the two above-mentioned policy areas will depend 
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on the overall support for technological innovation within society. The 
only way to broaden social acceptance of technology is to increase interest in 
the subject among all sections of the population, and to show people that 
technology can make a contribution to solving social problems. 
Obviously, we must also be aware of its possible negative effects. The 
government might intervene when markets fail to work properly, if 
technological applications could help social issues such as care of the 
elderly, environmental protection and energy conservation. There are ma-
jor opportunities in these areas for the Dutch companies. 

2.2.2. The Innovation Pattern in Romania 

2.2.2.1. Inertial Forces of Structural Changes(1990-1993)  

The central-administrative allocation of resources before 1990 imposed 
in Romania a forced industrialization. The negligence of the consumer good 
production, agriculture and services, had negative effects upon the structure of 
economy. 

In the Romanian industrialization model, as in other East European 
countries, branches of heavy industries-chemistry, petrochemistry, metallurgy – 
developed with priority. Consequently, Romania became a net importer of 
energy and raw materials. In 1989, the energetic intensity was in Romania 7 
times bigger than in the Western European countries, which points out the mo-
dest performances of the Romanian industry and its inadequate technological 
background (Georgescu, Albu, 1994). 

Additionally, there was a huge effort to refund the external debts in the 
eighties (about 12 million USDs), which led to a drastic limitation of imports. In 
such circumstances, the renewing and modernizing of industrial equipment by 
imports was stopped.(Sandu, Zaman, 1993) 

The structure of industry developed without taking into account 
international specialization and selective development criteria, according to the 
Romanian comparative advantages. Thus, many enterprises were not competi-
tive at the international level and their output was not consistent at least to the 
internal demand. 

The arbitrary subjective decisions of the command economy 
mechanisms led to the creation of big industrial conglomerates hard to be 
managed and with excess of labor force. The SMEs did not fit into this 
―development scheme‖.  

After 1990, a certain rigidity and inertia in changing the economic, social 
and technological structure characterized policy-making, as well as the 
mentalities of most of the managers of state enterprises and of employees. The 
hesitation of policy makers seems to have been connected with the poor 
knowledge of the ways and the process of substitution of the old mechanisms 
with those specific to the market economy.  
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In the first three years after 1990, the fall of domestic products, the sharp 
decrease of investments and of the foreign trade, and unemployment was 
recorded. The most affected branch was industry, due to its dominant position 
in the Romanian economy. 

The reluctance of industry to the new economic environment may be 
assigned to its slow process of privatization, restructuring and 
demonopolization. The great industrial conglomerates have not practically 
adapted their supply to both internal and external demands, but have used the 
way of an excessive price increase. This inadequate way has been one of the 
main causes of inflation rate explosion and of accumulation of huge stocks of 
unsold products and, consequently, a generalized financial blockage (Zaman, 
1994). 

These internal obstacles for successful transition were reinforced by 
external developments: the collapse of the CMEA, the Gulf War and the em-
bargo on Yugoslavia. The fall in production led to the serious diminishing of the 
exports as compared to imports, which determined an acute shortage of 
foreign exchange and strong pressure on the exchange rate level. The deficit 
of the trade balance was covered appealing to the external finance assistance, 
resulting in an increase of the foreign debt. The monetary policy did not 
succeed to bring macroeconomic stabilization. The interest rates were negative 
in real terms, and the national currency was depreciated more than 50 times in 
the first four years after 1990.  

The liberalization of the prices instead of having a positive contribution to set 
real prices, as a basic premise for industry restructuring, opened the way for 
monopolistic tendencies. State-owned enterprises, which hold in many cases' 
monopoly positions, have benefited from price liberalization for getting a rise in 
turnover, in parallel with the output decreasing (Croitoru, 1995). Under these 
circumstances, the inflationary process got worse, without any corrective 
adjustment of the price system. The consumer prices rose about nine times in the 
first three years, and unemployment also rose (Ionete, 1995). 

Foreign trade liberalization was unable to influence in a positive way the 
competition because of the insufficient development of the distribution system. 
A certain significance had to be attached to the absence of a real competition 
which deepened the gap between prices and production in terms of non-
existence of proper regulations for monopolistic practices punishment (Geor-
gescu, Albu, 1994). 

The public budget did not play its allocative role and a vicious circle was 
created; high fiscality rate discouraged entrepreneurial investment and led to 
an decreasing of production, which became the cause of decreasing of taxes 
revenues leading to the rise of fiscality rate. On the other hand, the high degree 
of fiscality did not stimulate investment. There was no national program to 
promote the investment of public interest because social reasons forced the 
orientation of budget expenditures rather to subsidies of unproductive sectors. 
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As concerns industrial restructuring, one can notice that the 
manufacturing industry concentrated the whole spectrum of unfavorable 
influences resulted from the failure of the other industrial sectors, and of one of 
national economy due to its oversized dimension and dependence of imported 
raw material. The activity of branches producing goods for investments 
(chemistry, metallurgy, metal construction, rubber, plastic processing) 
decreased by 2o-3o%; the production of machines and equipment industries 
and particularly computers and bureautics, and medical, precision and optical 
instruments, represented in 1994 only 50% or less by the 1990 level. 

Contrary to the continuous decline of physical production, the share of these 
branches is still high in the total value of industrial output because of the 
accelerated price rate, their level being influenced by the high energetic 
consumption and by raw material suppliers from import. The unequal evolution of 
the industrial branches' activity led to certain structural change of industry by the 
main sectors, but these changes had a conjectural character. They are related to 
the reflection in costs of price influences in raw materials and domestic energy on 
the one hand, and of the wages increase influence, on the other.  

 

2.2.2.2. Industrial Structural Changes after 1993 

Since 1993, the trend of production was revived and consolidated in 
1994. A growth took place in industry and construction; however, services 
contributed in a negative way.  

Recently, the first reunion of the EU-Romania subcommittee took place, 
concerning economic and financial problems. The EU representative, Gio-
vanni Ravasio, general director for economic and financial problems, 
presented the conclusions of this first reunion. he said that Romanian economy 
presents a significant improvement, under the circumstances of a budgetary 
situation characterized by moderate deficit, rapid economic growth and 
reduced inflation, even if the absolute value is still large.  

In the opinion of EU representative, Romania should continue to follow 
this policy in order to consolidate its integration process. Mr. Ravasio 
appreciated the good results presented by the Romanian Government 
concerning the financial and structural adjustment process led by Romanian 
enterprises. He also considered that they would result in a possible support for 
middle-term economic growth. The message transmitted to foreign investors is 
that, in Romania, the economic reform is in full progress and firmly applied 
(Dumitru, 1996). 

The property structure has changed owing to the privatization process of 
state owned companies and also as a consequence of the development of 
small and medium enterprises. Autonomous state-owned enterprises are 
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restructured and the process of restructuring and readjustment of the industrial 
production has been intensified.  

According to the Directorate for Restructuring of the Department of 
Economic Reform, a natural spontaneous reorganization and restructuring of 
the enterprises has taken place as a corollary of important restriction of energy 
resources and raw materials, of plugging domestic demand and of loss of 
external market. The process has been more significant in energy – intensive 
industries, such as metallurgy, chemistry and petrochemistry, building 
materials (Dumitru, 1996). 

Some production capacities have been totally or partially closed down.  
State-owned enterprises facing critical financial conditions were 

placed under governmental supervision. At the end of 1993, over 20 state 
enterprises were declared bankrupt by the Ministry of Finance and the Roma-
nian Bank, due to their outstanding arrears, while the SOF started the closure 
procedure of 14 enterprises no longer viable. There were some sections, 
processing lines and workshops in 14 state enterprises in manufacturing 
machine tools, metallurgy, mining, chemistry and aeronautic equipment that 
have been temporarily closed down and some other have been reconverted. In 
chemistry and petrochemistry, the cutbacks in oil and natural gas imports have 
seriously affected pertaining companies, such as rubber and plastics or plant 
fertilizer manufacturing units. Some of the big companies were split into small 
ones, changing their production profiles (Parvu, 1995). 

The privatization process began in December 1992, when the Private 

Property Fund sold only one company. In 1993, 267 companies were 
privatized. In almost all cases, the method used in 1993 was the standard 
procedure for the privatization of small companies by means of share sale: the 
MEBO Method. Privatization ended, all the economic indicators presented a 
favorable evolution. Half of the privatized companies reduced the number of 
employees to an average of 10%; the rest remained either unchanged, or 
increased to about 20%. As compared to 1993, the profit situation in 1994 
showed that 208 companies registered increases of about 4,2%; 12 companies 
decreased with 66%, on the average; 16 companies suffered losses.  

In the first three months of 1996, 124 trading companies have been 
privatized: 7 were big, 41 – middle, 76 – small companies; 10,5 mill. share have 
been sold, to a total value of 427,6 bill.lei. The 124 trading companies have 
45,723 employees. In the first trimester, the main branches of interest for 
privatization have been: home trade – 42 companies; wood, cellulose and paper 
industry – 15; services – 13;- textile industry and ready-made clothes – 6. 

The biggest trading companies privatized during this period are: ―Alprom‖ 
Argeş, with a social capital estimated at 32 bill.lei; ‖Cesarom‖ Bucharest – 24.7 
bill.lei; and ‖Mobaf‖ Vrancea – 21.8 bill.lei. 
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Consequently, the number of unprofitable industrial companies has 
decreased. Economic agents have been stimulated with a view to increase 

export oriented production. Management quality has improved, and so has 
financial discipline. The private sector‘s position within economy grew in 1994. 

As the result of these processes, the dimensional size of enterprises was 
substantially diminished in 1994. According to statistical data, in 1991, over 
one third of the total number of industrial enterprises had more than 5,000 
employees and about 50% had over 1,000 employees. These huge 
enterprises, favored in the past by the centralized planning system, 
represented one of the greatest obstacles to technology transfer process in 
terms of keeping a monopolistic position in the industrial field and 
desincentiving of technology transfer process.  

In 1994, the situation changed: only 0.2% of the enterprises had over 
5,000 employees. Their share in the total number of employees was 15.5%, 
and in the value of industrial production, 21%. Over 90% of industrial 
enterprises had up to 100 employees that represented 7.0% of total number of 
industrial employees. Unfortunately, only a very small part of these small indus-
trial enterprises were involved in High-Tech activities. They had only sporadic 
and formal relations with the universities or research institutes (Sandu, 1996).  

 
2.2.2.3 Industry restructuring. Possibilities and limits 

Romanian industry holds 30% of the GDP and working population, and 
90% of the national export. Thus, it exerts a dominant influence on the future 
economic and social development of Romania. By its size, industry represents 
one of the most difficult elements of the reform. 

The representatives of the Ministry of Industries appreciated that the 
relaunching of the Romanian industry was due to the tendencies of economic 
macro-stabilization, and to the gradual adaptation of the economic agents to 
the demands of market economy. 

According to governmental authorities, the technological level of Ro-
manian industry was 60% realized by means of machines, tools and 
equipment, technologies and know-how imported in the seventies from famous 
Western companies. At present, they can be substantially improved by a 
quickened effort of selective modernization of production capacities and of 
products (Pârvu, 1995). 

The Romanian technological level could justify an additional energy 
consumption of 10-15%, in the sense that Romania does not have quite the 
latest technologies at disposal, but it is not in the critical situation of using 
completely out-dated tools and equipment. Nevertheless, it is alarming that the 
real consumption obtained by the technologies, the way they are, is bigger than 
one provided by specialists themselves. This is a consequence of various 
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factors intervening in equipment utilization and repair, and thus contributing to 
an increase in the specific energy consumption over tolerable limits. 

These could have real chances to compete for certain market segments 
belonging to the EU, or other developed or developing countries, or for the 
economies in transition. Romanian specialists in industry are appreciated to 
have qualifications comparable to the developed countries. 

In February 1, 1995, Romania signed the Agreement on EU Association, 
while the Romanian Parliament adopted a declaration in which it stated the 
national wish to put into practice all the points stipulated by the Agreement. 

The Romanian integration in the EU is conditioned by the creation of a 
viable industry based on the principles and mechanisms of the competition 
system, and compatible with the EU structures and mechanisms. 

 

The main objectives of the national strategy of preparing the Roma-
nian integration in the EU are: 

 promoting an industrial policy resulting in a convergence with similar 
EU policies; 

 connecting the national technological research and development 
system with the demands of the integration process; 

 turning to good account the opportunities offered by the EU programs; 

 integrating Romania in the European standards of environment and 
life quality protection, and its active participation in solving regional or 
trans-European ecological problems. 

  
The Romanian industrial strategy for the next 10 years takes into 

account a production growth rate of 6-7% per year, and a gross value added of 
8-10%. It is also concerned with an increase in turning products to good 
account by improving the technical and qualitative performances by 2-3% per 
year, and reducing the costs of materials and energy by 1.5-2% per year. 

It is estimated that, during the next 5 years, more than 50% of the 
employees in the manufacturing industry will work in enterprises mainly based 
on private capital, competitive at the European level. The intensive energetic 
and material sectors will be redimensioned. 

The Government will supervise the priority modernization of profit-
generating industrial units, according to their available resources. The extracti-
ve sector, state-subsidized at present, will be reorganized. Romanian industry 
will adopt the EU norms and standards, facilitating the development of industri-
al cooperation with EU Member States. 
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According to the Ministry of Industries, an important means to 
accomplish these objectives is the improvement of the national R&D 
potential through: 

 preferential credits and co-financing, in order to turn the research 
results to good account; 

 the inclusion of certain research centers in associative holding-type 
sectors; 

 the promotion of national scientific parks around universities, in order 
to turn their potential to good account; 

 the participation in EU research programs aiming to modernize the 
national research infrastructure. 

The technological discrepancies accumulated in industry during the last 
5-10 years cannot be surpassed without special investment effort. The 
estimations of the recently elaborated strategies of industrial development 
revealed the necessity of a future investment volume of 3-4 bill. USD per year. 
It was estimated that 2/3 of this capital would result from internal sources, while 
1/3 from external sources, both as direct investments and credits. 

In order to substantiate industrial strategy and policy, more than 30 
studies were elaborated for the main industrial branches, of which 18 were 
analyzed and ratified by the Government. 

At the National Management Forum (Bucharest, 1995), the adviser of the 
EU Delegation at Bucharest, Andrew Rasbash, said that ―For an efficient 
introduction of market economy and for European integration, 
harmonizing the legislation is a necessary, but not sufficient process.‖ 

Experience gathered during the last six years proved that the main 
obstacle to the growth of industrial competitiveness was manifest in manage-
ment: ―90% of a company‘s success or failure is determined by the quality of 
the managerial team.‖ Romanian industry displays a great majority of 
commercial companies, especially based on state capital without a modern 
management. In order to be reorganized and technologically modernized, they 
need assistance from firms specialized in managerial consulting. 

In Romania, the market of managerial consulting services is imper-
fect due to the following factors (Mereuţă,1996):  

 national firms make heterogeneous offers which are not structured in 
specialized services; 

 foreign firms have not adapted their offer to the Romanian state of 
affairs; 

 there are no criteria for evaluating consulting services and, 
consequently, for eliminating imposture; 

 managerial education through mass-media is absent; 
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 at the level of the enterprise, there is no coherent strategy for mana-
gerial training and retraining; 

 managers of the enterprises fear for losing their ―chairs‖; 

 financial blockage prevents trading companies from using the funds 
necessary for such activities. 

The lack of experience is one of the most important factors. A survey 
realized by the State Property Fund leads to the conclusion that the Romanian 
managers are usually younger than the presidents of the administrative boards 
in the West European countries; the average age is 46 (Caiete de Manage-
ment, 1995)  

The most important obstacles appears in the management of the newly 
founded small and medium size companies. A study concerning 49 such 
companies founded between 1991 and 1992 pointed out that, in 1995, only 21 
(42.5%) were still at work, of which only 12 (25%) maintained their initial 
activity purpose. 

 Here are the reasons for this failure: 

 the entrepreneurial lack of realism (11 companies); 

 the growth of unproductive and protocol costs (6); 

 the conflict between partners and the managerial team (6); 

 the incapacity to adapt the quality of offer to demand (5). 
As for firms especially based on state capital, 129 managers of 37 firms 

had been interviewed during October 1994 – April 1995; the results regarding 
the causes of failure were as follows (Caiete de Management, 1995): 

 legitimacy confusion leading to a limited management power; 

 conflicts resulted from pressures on employees, leading to the 
replacement of managers; 

 lack of up-dated knowledge of approaching the international market 
and financial engineering; 

 the low level of profits realized by the manager; 

 the firm‘s lack of perspective. 
 
2.2.2.4. The Romanian Industry Restructuring Strategy: between 

Politics and Policy 

In a recent press conference (May, 1996), the President of the Romani-
an Restructuring Agency, displayed an excessive optimism with respect to 

the results of industry reorganization: ‗At this moment, when we are finalizing 
other important programs, we can strike a temporary balance of the Agency‘s 
activity carried out until now. The process of selective restructuring included 
120 trading companies belonging to such important fields such as: chemistry, 
metallurgy, machine building. For all these companies, the Agency drew com-
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plex restructuring programs whose application led, in most of the cases, to a 
positive cash-flow recovery‘ (Adevărul Economic, 1966). 

However, political analysts have a more prudent view on the process of 
restructuring Romanian economy. Recently, at the Center for Political Studies 
and Comparative Analysis in Bucharest, a debate was organized on 
―Restructuring – between Politics and Policies‖ (Croitoru, 1996). 

Lucian Croitoru, scientific secretary in the Institute of Inter-Branches 
Relations of the Romanian Academy, presented his study ―Obstacles to the 
Restructuring of the State-Owned Enterprises in Romania‖. In order to identify 
these obstacles, a questionnaire was conceived, comprising the opinions of 
109 economists. 

The structure of their answers suggested that the fiscal policy was rather 
an obstacle to the restructuring of enterprises. The average marks, given to 
various methods of fiscal policy, pointed out that the main obstacles were the 
maintaining of medium and low rates of the personal income and relatively large 
profit taxes, as well as the operating subsidies in the extractive and energetic 
sectors. These obstacles were identified by economists working in state-owned 
enterprises, analysts from central institutes, and independent economists. 
Bankers considered that the frequent changes in tax legislation were the main 
obstacle to reorganization; tax exemption was rather rejected as an obstacle. 

In the hierarchy of average marks, the third obstacle was represented by 
the delay in adopting a new amortization system. 

As concerns the influences exerted by the monetary policy and the 
exchange price on the organization of enterprises, the answers were much mo-
re structured. 

The growth of the interest rate was considered to be the most important 
obstacle to the restructuring investments. Economists from enterprises and cen-
tral institutions laid special emphasis on this obstacle, giving it the lowest marks. 
Independent economists considered that the second important obstacle was 
represented by global compensations of the remaining debts, while economists 
from central institutes and enterprises pointed out that it was represented by the 
frequent changes in the exchange price. In their opinion, the fourth important 
obstacle was the revaluation, in real terms, of the exchange rate. 
 

2.2.2.5.. Main Obstacles against Restructuring of Industry in Roma-
nian Expert‘s Opinion – resulted from Croitoru‘s study – (Croitoru, 1996) 

a. The Lack of Realistic Programs and Transparency 

A series of obstacles to restructuring was generated by the lack of 
reliability of certain programs or by the indefinite perspectives generated by the 
absence of programs. The absence of a reliable economic program, devised by 
the Government through its appointed institutions (the Strategy Department, 
the Ministry of Industries, Restructuring Agency etc.) was considered by 
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economists from enterprises to be the main obstacle to the information access 
necessary to conceive a reorganization program at the level of state 
enterprises. 

Economists from enterprises, banks and central institutions took into 
account the over institutionalized level and the reduction of their 
responsibilities, and the absence of an industrial policy, clearly formulated in 
widespread programs – these were more important obstacles than those 
determined by the ambiguous property rights. 80% of the subjects considered 
that foreign restructuring funds had been allocated rather discretely than 
through competitive procedures. 

 
b. The Lack of Industrial Policy  

78% of the interviewed economists believe that the lack of an industrial 
policy, clearly stated in programs, was an essential reason for the delay of the 
enterprise reorganization. This suggested that the basis for the restructuring of 
state-owned enterprises was not represented by their own initiatives, but by the 
impulse ‗from above‘. It was relatively surprising that, of the total of 22 
economists who did not consider industrial policy as a necessity for 
restructuring, 10 of them worked in central institutions. 

Economists from banks, central institutions and enterprises agreed that 
the absence of industrial policy left the declining industries without financial 
resources. Independent economists considered that the main disadvantage 
resulting from the lack of industrial policy would be the inadequate organization 
of research potential. 

Although more than 2/3 of the interviewed economists agreed that Ro-
mania needed the application of industrial policy, they had different opinions on 
the type of industrial policy that should be applied. 39.3% of them supported a 
neutral policy, destined to offer equal incentives to all economic agents, no 
matter the sector or their problems. The rest of 60.7% considered that industri-
al policy should be oriented to support industrial branches and sectors (34.2%) 
or to support directly industrial enterprises, according to their specific problems 
(26.5%). The neutral opinion was supported especially by independent 
economists or by those working in central institutions, while the 
―interventionists‖ opinion was supported mainly by enterprises and banks. 
 

There were two clear options concerning the concrete support that 
should be offered by the government to big enterprises: 

 the elimination of activities with losses; 

 the renunciation to operating subsidies; 

 the attraction of strategic investors as an efficient state support was 
stressed mainly by independent economists and by those working in 
central institutions. 
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A percentage of 83% of the subjects expressed their opinion according 
to which the Restructuring Agency, as it functions at present, is not efficient in 
comparison with the aims of restructuring. The managers of 10 enterprises 
supervised by the Restructuring Agency proved its utility and efficiency. 

Economists from central institutions and banks stressed, by means of the 
marks they gave, that the main weakness of the ―restructuring authority‖ 
solution was the absence of parameters destined to estimate the activity 
carried out by the ―supervising‖ institution. Independent economists laid special 
emphasis on sensitivity to lobbies and decisional superposition as weak points. 

As 54% of the subjects pointed out, the essential weakness proved by 
restructuring under governmental guidance, including through the 
Restructuring Agency, was the delay in adapting the supervised enterprises to 
market mechanisms. 

As percentage of 45% of the interviewed economists showed that the 
supervision would weaken the financial discipline, by connecting the deficient 
enterprises to public financing through the agency of restructuring authorities. 

Owing to the foreign investor‘s reticence to enter into partnership with the 
supervised enterprises, negative effects on privatization were pointed out by 
44% of the participants in the opinion study. 

The bureaucratic rivalries were stressed as a strong weakness at the 
governmental level. 

 
c. The Absence of Competition 
The price liberalization did not lead to the increase of competition. On the 

contrary, 77% of the subjects showed that the gradual lifting of prices 
influenced behaviors based on survival, not on competition or restructuring. 
According to economists from enterprises, central institutions, and to indepen-
dent economists, this happened because many enterprises were left without 
liquidities owing to partial price control, which generated inflational anticipation 
and arrears. 

The increasing lack of completion (therefore, the delay of reorganization 
by means of market forces) was also impending by the reduced chances for 
the law of bankruptcy to be applied. 77% of the interviewed economists 
considered that, in Romania, the regulations concerning bankruptcy would not 
become effective for state-owned enterprises, especially because of the politi-
cal lobby and of the oligopolist structure of industry. 

This meant that enterprises would not take seriously the restructuring 
measures and pressures, while banks could continue their credit policy for the 
traditional clients, even if slow payers. 

 
d. The Relations between Banks and State-Owned Enterprises 

55% of the interviewed economists considered the bank system to 
function autonomously, in opposition to the priorities set by the Romanian 



184 

 

 

economy with respect to investment incentives, long-term credit support for 
privatization, financial restructuring at the sectoral level, and strict financial dis-
cipline. 

The opinion had stronger support from economists holding the manage-
ment of enterprises: 64% considered that banks were not in favor of investment 
because of the interest policy they promoted.  

Economists from enterprises and central institutes pointed out the order 
of economic priorities that should be followed by banks: 

 stimulating investment; 

 supporting long-term credits for privatization, because privatization is 
the key-reform for the restructuring of industrial enterprises; 

 imposing financial discipline at the level of enterprises. 
This order of priorities suggested that the enterprises felt the effects of 

the absence of implicit subventions through the interest rate. 

Economists from banks and independent economists showed that, first 
of all, banks must impose financial discipline at the level of enterprise. 

 

e. The interests and motivations of various political and asocial 
groups have a crucial impact on reorganizational processes in Romania. 

In a recent debate on the conclusions of the above Report, one of the 
famous Romanian economists concluded that at present in Romania there is 
not a public will for restructuring. Employees, managers of enterprises and 
banks, local administration, government, private entrepreneurs either have no 
interest to promote restructuring or object to this process, considering that it 
affects them in a negative way.  

Private entrepreneurs ―parasiting‖ on the state sector are the main 
reason for this resistance to change. The state should create a social-security 
system, in order to reduce resistance to change. 

At present, the Romanian economy faces a substantial process of 
redistributing financial resources through ―financial blockage‖ and interest 
rates. This leads to doubly negative results: on the one hand, it maintains the 
mechanism of implicit or explicit subventions; on the ot her, it inhibits 
restructuring to an opposite direction – the undercapitalization of enterprises. 

In conclusion, in Romania, there still is no unitary policy of 
restructuring with clear targets; 

 priorities are not identified; 
 sectoral programs are not coordinated; 
 there is lack of courage concerning the application of legislation and 

instruments of restructuring policies; 
 the exaggerated vanity of certain involved institutions to get 

supremacy in restructuring and privatization; 

 banks are not firm in promoting their mechanisms in order to offer 
credits for restructuring; 
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 the insufficiency of financial resources destined to restructuring, and 
the lack of interest to develop the financial market;  

 under the circumstances of non-existent unitary restructuring strategy 
and priorities in the selection of enterprises, the State Property Fund 
has promoted selective modernization in favor of certain group 
interests (which are not always economic); 

 the promotion of radical restructuring solutions is limited by the fear of 
possible social reactions; 

 real estimations of restructuring costs are almost absent; 

 the exaggerated autonomy of managers has often led to indecision 
and mistakes; 

 bank privatization is delayed; 

 restructuring and privatization have turned, from reform instrument 
into aims of the politicians. 

Many of these conclusions have been proved by the very interesting 
surveys, prepared within ACE Phare Programme in 1994 and 1995, by two 
Romanian young researcher from the Institute of National Economy, N. Ruiu 
(Ruiu, 1995) and D. Rachita (Rachita, 1994). 
 

2.2.2.6. Which are the industrial branches priorities for the future 
restructuring? 

An interesting study on ‗Knot Analysis of the Romanian Industrial 
System‗ (Dima, 1995) identified 1696 ‗knot‘ enterprises, belonging to 11 
sectors of the industrial system 

 
Table no. 5 

 
Sectors  Nr. of knots  % of knots of the to-

tal companies  

Industrial System  664 39,1 

A. Recycling of materials 24 27,2  

B. Chemistry  126 50,2  

C. Electronics, electrotechnics  43 21,5 

D. Machine building  109 39,6 

E. Wood industry  99  

F. Material building  27 35,5 

G. Metallurgy  51 51,0 

H. Textile and leather industry  143 38,6 

I. Energetics   13  22,8 

J. Mine and geology  9  17,3 

K. Oil and gas 20  52,8 
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A knot in the industrial system is a commercial company based 
especially on state capital and functioning as a component of the industrial 
system with a business turnover per year and with an export in dollars superior 
to the pre-established limit. 

As a conclusion, 279 Romanian trading companies (‗0‘ knots), 

representing 16% of the total identified companies, produce 87% of the total 
export of industrial system. This results in their necessity to be reorganized 
with ‗0‘ priority. The D, E, F, G, H sectors are considered viable for integration 
from the point of view of the advantages for competition. The table points out 
that there are 664 knots of various types in the Romanian industrial system; 
these knots determine 88% of the industrial system incomes, and 97% of the 
export incomes; they employ 75% of the industrial staff. The companies should 
be the basis for strategic options in various possible industrial policies (p. 16). 

The orientation of the foreign investors could provide some information 
about the branches that ensure a better profitability of these investment. At the 
end of 1995, the total volume of social capital corresponding to foreign 
investments rose to 1,595 bill.USD, and the number of companies with foreign 
share was 42,464. The structure of foreign capital invested in Romania 
reflected the predominance of large investments. Thus, the number of 
investments beyond 1 mill.USD was more than 20 companies. The branch 
orientation of large investments showed the priority offered to productive 
sectors: food industry (15.45%); machine-building (9.83%); tourism (6.67%); 
light industry (5.44%); transports (5.00%); bank sector (4.39%); extractive 
industry (4.11%); electronics (2.89%); telecommunications (1.73%). 
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CHAPTER III. THE SMSS CONTRIBUTION  
TO TECHNOLOGY TRANSFER IN THE NETHERLANDS  

AND ROMANIA 

 

3.1. The Netherlands case  

3.1. 1. Growing Attention to Policy for the Role of SMEs in the 
Netherlands 

During the sixties, small firms were considered to be ‗imperfect‘ large 
companies that by growing could develop into fully valuable firms. From the 
idea that larger companies developed new technologies diffusing to small 
companies, technology policy was directed to stimulate R&D in large firms. 
However, diffusion of knowledge did not appear to be a natural process.  

Many reports and notes were dedicated to this problem. ‗Tailor-Made for 
the SMEs‘, a report published by the Scientific Council for Government Policy 
(WRR) in 1987, clearly showed the positive and valuable aspects of SMEs, and 
considered the specific characteristics that demanded certain requirements 
with regard to form and content of SME policy. In the report, the SMEs were 
defined as all for-profit firms employing fewer than 100 employees (except in 
the agricultural sector). This definition comprised about 99% of all firms in the 
Netherlands. Consequently, the companies were very heterogeneous with 
regard to sector, market and production process.(Cooehorn, 1995). 

3.1.2. The economic role of SMEs  

This role can be expressed by their contribution to National Income, to 
employment and to the business infrastructure. According to the estimations, 
the SMEs account for about 35% of the National Income and for 50% of the 
added value of private profit companies (excluding those in the agricultural sec-
tor). The SMEs contribute up to 60% to employment.  

This percentage increases from the late seventies. Studies indicate that 
the SMEs are especially able to generate new jobs, both in times of recession 
and of recovery. Because of the increase of unemployment in Europe, SMEs 
received renewed attention. Besides, SMEs employ a relatively large number 
of women, young people and low-educated people, thus being an important 
source of training.  

The WRR report also praises the quality of labor due to the relatively 
high integration and variation of tasks. With regard to the business 
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infrastructure, SMEs contribute by serving large firms as suppliers and co-
producers (WRR, 1987). 

The strong and weak points of large and small firms are complementary. 
The strong points of SMEs like decisiveness, motivation, and tailor-made 
products or services are the weak points of large firms. On the contrary, the 
weak points of SMEs like scale effects, lack of information, and communication 
problems are the strong points of large companies.  

The Catalogue of the Chambers of Commerce, (1990-1991) records 
435,081 profit firms (excepting the agricultural sector) between 1 and 99 
employees against 3395 firms with 100 or more employees. It also records 
112,215 profit firms with 0 employees. For 36,641 firms the size is unknown. 
9,5% of the SMEs belong to the industrial sector, for large companies this 
percentage is 46.1% that especially counts with regard to innovation: large 
firms develop fundamental innovations, while the SMEs contribute to a wide-
spread application, thus increasing the overall strength of the economy 
(Coehoorn, 1995). 

3.1.3. SMEs Dutch Policy 

In 1987, the government published the note ―Clearing the Way for 
Entrepreneurship‖ that specifically dealt with SME policy, intending to improve 
the general climate and to create optimal conditions for entrepreneurship. The 
general aspects of the policy concerned moderate wage development (the 
SMEs are labor-intensive) and a reduction of taxes and insurance contributions 
(OECD, 1995).  

On the one hand, the policy intended to create optimal conditions for the 
integration of various parts of the general policy influencing the environment of 
firms, like employment policy, tax policy, driving back informal economic 
activities, deregulation, town and country planning, and the mentioned wage 
policy. 

On the other hand, this policy comprised the so-called ‗functional policy‘ 
that should address the ‗imperfections‘ (p.8) of small-scale companies with 
regard to financial and information markets. Measures concerned knowledge 
diffusion and finance. According to the KNOV (interest organization for 
entrepreneurs, with many small entrepreneurs among its members), the 
INSTIR (Innovation Stimulating Arrangement) was the first instrument really fit 
for the situation of SMEs regarding the stimulation of R&D. This arrangement 
was only established in 1984 when ampler means for technology policy were 
more available. The arrangement was used intensively by small and large 
companies. It was stopped in 1991.  

A second suitable SME policy instrument, directed to knowledge transfer, 
was the network of Innovation Centres, established in 1989. The KNOV (1991) 
held the opinion that these two instruments were not in proportion to the 
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importance of the SMEs to national economy. Moreover, in the view of the 
KNOV, certain policy intentions (1), like the withdrawal of the INSTIR, 
illustrated the tendency to pay attention only to larger firms. The result was that 
the Innovation Centers remained the only effective instrument for SMEs (The 
KNOV had the ‗Economy with Open Borders‘ report in mind). 

Efforts to improve the quality of enterprise by promoting wider application 
of knowledge is therefore a key issue in two recent policy produced by the 
Ministry of Economic Affairs (‗Jobs through Enterprise‘ and ‗Knowledge 
in Action‘). 

Both papers identify insufficient diffusion of knowledge as a pro-
blem. In the past, this problem was addressed mainly by stimulating the supply 
of knowledge. The current policy considerations reflect a greater focus on 
demand side problems. For example, the need to continually gather and 
process information, certainly in relation to innovation knowledge, is a problem 
that makes heavy demands on the capacities and possibilities of many small 
and medium-sized enterprises (SMEs). This highlights a group of businesses 
that, in the past, saw little or no benefit from the stimuli aimed at private sector 
innovation. These stimuli more often reached innovation-oriented businesses, 
which is to say larger, more market-responsive and knowledge-driven 
businesses. Information from various sources indicates that this group 
comprises little more than 15 to 20% of the total number of businesses in the 
manufacturing industry, construction, transport and the technology-generating 
services sectors. 

Without this change of focus, therefore, four-fifths of the businesses in 
these sectors, which will feel the pressure of international competition 
increasingly keenly, would remain excluded from contact with advanced 
innovative knowledge. These ―knowledge-following‖ SMEs (some 80,000 in the 
Netherlands) would then fall behind in terms of the necessary innovation. As in 
the case of inadequate investment in R&D, this will weaken the 
competitiveness of an economy. 

Consequently, a ―best practice‖ approach is applied and developed 
further in SME policy, in order to increase the knowledge-intensity of 
knowledge-following businesses. This approach, by consistently steering these 
businesses towards innovation, supplements the many specific measures 
intended to promote the innovative capacities of businesses. The use of a regi-
onal intermediary, which actively contacts businesses on a project basis, partly 
with the aim of increasing the transparency of knowledge networks, forms the 
core of this approach. It is reinforced further by the promotion of cooperation 
between the various regional advisory organizations, in the ―enterprise house‖ 
concept. 

This does not only further improve the transparency of the supply of 
advice, but also encourages an integrated approach to the innovation problem 
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in the SME sector, by consciously linking up the areas of knowledge covered 
by the different intermediaries. 

Experience with such an approach shows that improving quality in SMEs 
does indeed call for something other than the adjustment to SME needs of the 
many measures aimed at stimulating more or less isolated business aspects, 
such as R&D, quality, logistics, automation and human resources. Certainly 
among knowledge-following SMEs, it firstly requires the formulation of strategy 
within the company, or of more focused strategies, in order to generate 
awareness of the importance of innovation to the business. Only once this 
conviction is achieved can all kinds of specific courses be pursued. Moreover, 
stimulation measures aimed at certain sub-aspects can then be applied far mo-
re effectively (Lee, 1993). 

The SME sector is not, in fact, a party in the knowledge market, where 
supply from the sources of knowledge (public, semi-public or private) is 
matched with demand from the private sector. The SME sector that is not 
strategically-oriented, does not express a clearly-defined demand in the field of 
innovation. It is confronted with a non-transparent, often strategically-oriented 
supply side, which cannot profitably canvass the SME sector. Consequently, 
market relations are realized only with difficulty. This situation is exacerbated 
by the information-seeking behavior of entrepreneurs (Tilburg, Vorstman, 
1994). 

Research into the behavior of SMEs shows that SME entrepreneurs 
restrict their network of information sources to their familiar environment and 
also confine themselves to short-term problems. A strategic orientation is often 
lacking in information-seeking activities. Only a dynamic business environment 
prompts entrepreneurs to step outside their habitual circle in search activities, 
and also to focus on information of a more strategic nature. However, only 20% 
of entrepreneurs see themselves as being in such a situation. 

Quality consciousness in a business therefore starts with the 
entrepreneur‘s awareness that a process of continuous innovation will 
contribute to the survival of this company, and that the continuous input of 
advanced knowledge is essential for this. Generating awareness among 
entrepreneurs in knowledge-following SMEs, is the core of an effective 
SME approach. Such an approach requires the capacity to actually make con-

tact with SMEs, to win their trust and in this situation, to define their strategic 
questions and put them in touch with the right sources of answers or problem-
solver. 

3.1.4. Intermediary bodies in SMEs development 

This means the approach must be pursued close to the businesses 
themselves, in their immediate vicinity. It also requires active efforts to contact 
the entrepreneurs. The role of a passive information source will not work here. 
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As the government itself cannot take on such a task, the use of an intermediary 
is needed. 

Not only research, but practical experience, too, provides enough 
arguments in favor of the use of an intermediary. Such kind of intermediary 
bodies is the network of Innovation Centers (IC). This network, originally 
set up by the Ministry Economic Affairs and now privatized, comprises 18 
regional foundations operating under the umbrella of a central foundations. 
The aim of the network is to make new technological knowledge accessible 
and applicable for businesses. The regional organization, which is reflected in 
the membership of the management boards of the individual centers, ensures 
that the activities are carried out close to the businesses themselves. It also 
ensures detailed knowledge of the regional economy and of the problems of 
regional entrepreneurs (Coehoorn 1995). 

When the network was formed, it was intended to serve as a ‗brokerage 
service‘ for new technological knowledge. In practice, however, brokerage in a 
market where one of the parties, in this case the demand side, is absent is an 
unprofitable affair. The task of the centers has therefore evolved to become a 
missionary one. They make businesses aware of the importance of continual 
innovation and the input of new knowledge (primarily technology-oriented 
know-how, but increasingly, more strategically-oriented knowledge as well) as 
an essential aid. This is a task for which full government funding (some NLG 43 
million per year, of which 50% costs of personnel and 50% for project activities) 
must be provided for the time being. 

In practice, this task is realized through the following process: 

 generating awareness; 

 consideration; 

 implementation; 

 operation. 
In cooperation with a university, the many methods, techniques and 

instruments developed in order to complete this process have been 
encapsulated in a ‗Model for Technology Transfer‘. This model in fact 
represents the core of the profession of ‗innovation consultant‘. 

Experience shows that the task outlined above is a feasible course, that 
does indeed motivate businesses to innovate. It is not an easy course, and 
requires a great deal of time, but it does ultimately lead to demonstrate that the 
innovation processes within individual businesses as well as in partnership 
between businesses, and between businesses and sources of knowledge, are 
successful. 

An interesting side effect of the use of regional intermediaries with an 
understanding of the problems in their own region is the fact that it becomes 
possible to focus very specifically on selected subpopulations or problems 
observed within the private sector.  
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An example of this is provided by the project named KIM. This instru-
ment provides subsidies for the employment of graduates in business that do 
not have experience with graduate employees. It is provided as one of the 
small financial stimuli which the intermediary possess to stimulate an 
innovation process in an enterprise. This instrument is time-consuming to 
persuade entrepreneurs to accept the graduates in their enterprises. 75% of 
the graduates employed remain in the service of the company after the first 
subsidized year. 

Intermediary organizations have been successfully deployed to promote 
government programs aimed at stimulating quality-consciousness, 
environmental awareness, energy conservation, the application of micro-
electronics, sub-contracting and co-makership in the private sector, as well as 
to develop local and regional development plans. 

It is necessary to involve the Chambers of Commerce, in order to raise 
awareness of the potential among businesses. 

The Netherlands has a large group of intermediary advisory 
organizations of SMEs. There are public, semi-public and private 
institutions, covering almost all possible problem areas. However, the large 

number of advisory organizations, as well as the overlap in their services, has 
led to the network as a whole being seen as non-transparent. Overlap with the 
commercial advisory circuit also leads to problems. This is a picture that will 
undoubtedly be recognized in many OECD countries and in Romania, too. 

If this network is to be used for the role assigned to it, creating a channel 
for the transfer of innovative know-how through consciousness-raising and 
promotion, then its operations must clearly be made more effective and 
efficient. A process of gradual change, through the stimulation of partnership 
between the various intermediaries, has now been set in motion (MEA, 1995). 

3.1.5. Types of intermediary bodies in the Netherlands  

In addition to the ICs mentioned above, the organizations involved in the 
Netherlands, in as far as they fall within the government‘s sphere of 
supervision, are as follows (OECD, 1995): 

 
a. The Chambers of Commerce 

There are 32 of these public organizations, which have three statutory 
duties: 

 to implement a number of laws (including the Trade Registers Act); 

 to provide information and advice (namely in the fields of export, 
starting up businesses and business accommodation); and 

 to provide policy advice (to regional authorities, on the economy and 
physical planning). 
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b. The Network of Institutes for Small and Medium Enterprises 
(IMKs) 

This network consists of 13 independent foundations: 12 regional and one 
national coordinating foundation. The network aims to be of service to SME 
entrepreneurs in the realization of their business objectives, by improving 
profitability and continuity. To this end, some 450 employees perform ―primary‖ 
and ―secondary (commercial)‖ activities in the field of information and advice (on 
business starts, and on financial, marketing, personnel, training and succession 
issues) as well as developing and providing further education and training courses. 

The subsidy provided by the Ministry of Economic Affairs is for the 
―primary‖ activities only, and is awarded on the basis of business-plans. The 
subsidy amounts to NLG 25 million a year. The network is growing slowly 
towards the view that an active project-based approach to entrepreneurs and 
more collective information produce better results than passively waiting for 
clients, often followed by an individual advisory process. 
 

c. Branch Technology Centres (BCTs) 

Branch organizations form part of the familiar network of many 
entrepreneurs and have traditionally served as an important source of 
information for businesses, on many different matters. So far, technology has 
not been included in this information package. There was therefore the best 
reason to open up this channel for the transfer of new technological 
knowledge. 

A grant scheme was created for this purpose, to support branch 
organizations in the development and start-up of their own technology 
information centers. These centers, of which there are 15 at present, are 
developing as branch-specific centers for presentation, demonstration and trai-
ning in the field of new technological knowledge. Collaboration with the ICs is 
growing. 

In addition to these intermediaries, in which the Ministry of Economic Af-
fairs has a more or less direct involvement, the playing field on which the 
process of change must take place includes other organizations which must be 
taken into consideration. 

Both local and regional authorities have taken various initiatives in 
relation to the labor market, employment and business start-ups, often aimed 
at specific target groups such as women and ethnic minorities. 

There are also various specialist intermediaries, such as the European 
Information Centers, Relay Centers, Business Information Centers and the 
Business Environmental Services. Finally, there are commercial advisors: not 
only the conventional banks and accountants, but also the commercial mana-
gement consultancies and engineering consultants, which constitute a large 
sector in the Netherlands. 



194 

 

 

A number of principles have been laid down for the further design 
of this network, relating both to its structure and to the material aspects. 
Transparency, cooperation, controlling distortion of competition 
―primary‖ advisory services and an active approach are key concepts 
here. 

The ‗enterprise house‘ concept is slowly penetrating to regions beyond 
the three pilot regions. Each region develops its own interpretation of the con-
cept, from the literal form of enterprise house‘ (the Chamber of Commerce bu-
ilding with all partners accommodated in it) to a form of partnership in which the 
partners are not actually accommodated in a single building, and which relies 
heavily on an effective referral system. 

The recognition that the knowledge market is an imperfect market in 
some areas calls for a stimulating government role. This role can even be a 
financial one, as it appears that businesses are not, at present, inclined to pay 
for the message that know-how becomes profitable in due course (let alone 
being prepared to pay for orientation in the knowledge landscape). A 
government that appreciates the value of a mature business in the knowledge 
market, on the basis of its general responsibility to maintain competitive eco-
nomic activities in a country, not only has a role to play here but, for the time 
being, must pick up the tab for this, too. 

A state-subsidized role in the market must not be allowed to mean that 
market parties, in this case the commercial consultancies, suffer from the 
government intervention. The restriction of subsidies to (free) ―primary advice‖, 
which means to consciousness-raising through analysis of latent problems and 
referral to an approach leading to a solution, appears to provide a reasonably 
workable guarantee against distortion of competition. In practice, designating 
analysis, problem definition and referral to the commercial sector as the tasks 
of the network even seems to offer the prospect of a system which, in due 
course, could in fact develop into a driving force for a failing knowledge market. 
This is a key test criterion in the subsidization relationship that the Ministry of 
Economic Affairs maintains with the sections of the network outlined above. 

As already mentioned, ‗best practice‘ calls for an active approach to 
businesses. On the basis of a through understanding of the problems, threats 
and opportunities in a region, the intermediary organizations must continuously 
take initiatives to interest businesses and involve them in innovation activities, 
through information sessions, workshops, demonstration projects, the 
deployment of external experts and the stimulation of partnerships. The 
relationship of trust that is developed, and the related guidance provided by the 
intermediary organization, are crucial factors here. Government aid will 
increasingly involve subsidization of activity plans that incorporate a number of 
concrete projects and actions. 



195 

 

 

3.2. The Romanian case  

3.2.1. Role and dimension of SMEs sector in Romania  

In order to face the globalisation process of competition, in western 
countries many large firms decide to use the services offered by smaller 
companies. The SMEs being flexible in their dimension are those which use 
innovation as as a strong point of competition. Due to their position in macro 
economies of suppliers as subcontractors for large companies, SMEs have a 
big contribution to development of flexible, specialized economies (Dodgson, 
Rothwell, 1992). 

For economies in transition, the main factor which develops SMEs are: 

 delay off in the large industries following the privatization and 
restructuring process; 

 the flexibility in function and the high adaptability to the requirement of 
the open market;  

 the possibility to implement social and economic policies through 
SMEs. 

  
In Western countries, SMEs are implicated in a variety of activities, 

starting with simple trade activities, ending with high industries; some of them 
resist on the market less than one year, others are lasting for generations. 

In contrast to the Central European countries where privatization could 
take place within a centralized economy, in Romania this process started in 
1990 due to the Law 54/1990. According to the general evolution it can be 
considered that a large number of SMEs have been settled in a very short pe-
riod. Therefore to the end of 1994, 660,176 private companies were registered 
among which 226,135 were family association free lines(35% production and 
65% services) and 434 041 were registered according to Law 31/1990. In 
1994, 35% of the GDP, 29% of the total export, 30% of imports, 60% of retailer, 
41% of the services for the population have been offered by the private sector 
(CRIMM, 1995). 

3.2.2 The creation and development of the SMEs in Romania. 
Governmental strategy after 1993 

Since 1993, the government has given special attention to SMEs 
development. A special governmental policy was elaborated regarding SMEs 
development and those basic objectives were (RDA, CRIMM, ROM. UN, 
1995):  

 free or low-priced information; 

 assistance and consulting services for SME; 
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 subsidies for the setting into place of a national network of 
information; 

 assistance and consulting centers for SMEs; 

 direct financial support for the development of production activities, 
constructions, services and tourism, agriculture;  

 integral or partial financing of some professional training programs; 

 state allocation for the purchase of production space, tools and 
equipment and of technology;  

 application of an efficient system of buying and use of assets became 
available following the restructuring of state – owned enterprises;  

 priorities to credit lines extended by international banks and financial 
institutions and also to government; 

 credit guarantees; 

 investment allocations; 

 financing some technological innovation and research activities 
(including technology transfer from research to SMEs). 

 
Some of these strategic targets were reached, some still not. Anyway, 

the development process of some innovative SMEs was difficult and slow 
enough. 

3.2.3. Difficulties generated by the economic policies for innovative 
SMEs development  

From October 1990, when the first stage of price liberalization was 
undertaken and up to 1993, Romania experienced high and volatile inflation 
rates. 

Although in 1994 a cut in the inflation rate was registered, the rate has 
still continued to be relatively high for the requirements of a business-friendly 
macroeconomics environment, including the sector of innovative SMEs. 
Consequently, there was a high degree of risk and uncertainty, short-run busi-
ness orientation, towards trade and services, prevalence of short-term econo-
mic agreements, an increase of production costs, unfavorable for productive 
SMEs [CRIMM, 1995]. 

The governmental solution of granting low interest credit to all SMEs, 
irrespective of field of activity, ignores the fact that they are affecting the 
stability of the financial system, generating losses in the economy as a whole. 
In our opinion, a long-term solution is the cut in inflation and diminishing the 
level of interest rates aims to encourage SMEs to invest in innovative activities. 
At the same time, the government should promote the R&D incentive tax-credit 
and a wide range of different collaborative arrangement to encourage the 
dissemination of R&D results towards SMEs [Segal Quince, 1995]. 
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There are many difficulties as concerns the process of market creation 
and consolidation, such as delays in the adoption of the necessary regulations 
and non-correlation of measures aiming to get markets operational. All these 
are barriers faced by development of innovative SMEs. 

On the monetary market there are hesitations of the banks in meeting SMEs 
requirements; low qualification of staff, an overestimated level of guarantees, 
reserves towards granting long-term credits. Most components of the capital mar-
ket are poorly developed in Romania (e.g.: the market of long-term financing 
institutions; the secondary market of bank guarantees; the risk-capital market; lea-
sing; factoring). This made it difficult for the SMEs to identify long-term financial 
sources. 

The undercapitalization of banks was the major factor for the shortage in 
SMEs long-term financing during 1990-1994. Or, technology transfer presumes 
a strategic vision and long-term investments. 

Difficulties generated by the slow pace of restructuring and privatization, 
like the decrease in the importance of asset sales within the strategy of 
privatization starting with 1993 was an important impediment in the 
development of the private sector. The Governmental Decree No. 500/1994 on 
the revaluation of state enterprises‘ fixed assets have artificially increased their 
price (2-10 times), and has discouraged SMEs from buying shares. 

The non-correlation of the program for industrial restructuring, at the ma-
cro and regional level, with those intended to promote SMEs diminish their 
chances to develop profitable industrial activities. 

There are many difficulties related to the process of redefining the role of 
the governmental authority in the economy. Objective or subjective hesitations 
to clearly redefine this role have determined the flimsiness of the measures to 
support SMEs and this hindered their expansion. There are many difficulties in 
obtaining spaces for developing their activities, lack of consultancy in mana-
gement and training so that development of business had an empirical 
character. The current education system pays low attention to some fields that 
are essential for enterprise build-up. An informational system with reference to 
research outcomes and quality standards of products is absent. Government 
have to developed programs which focus on particular aspects in order to meet 
the specific perceived requirements of SMEs. 

3.2 4. Legislative and procedural difficulties 

The legislative system is not yet a homogeneous one. Many acts and 
rules issued under different constitutional regimes are coexisting. There are 
contradictions between the stipulations of different acts and the stipulations of 
laws and those of decrees. 
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The adoption of a fundamentally new legislation is a long-term process. 
The Parliament has to adopt hundred of laws that all require debates. 
Therefore, there are some law projects, such as the Law of Research, which 
have been waiting for 4 years to be adopted by the Parliament. 

Other contradictions arise between the stipulations of acts and the 
instructions for their enforcement (due to the lack of experience with respect to 
the legislative framework in a market economy). Because of a quite unstable 
legislative framework, in 1994, about 38 new acts regulating the activity of 
SMEs have been issued every month, given the already existing 112 acts from 
1991-1992 (CRIMM, 1995). Many other difficulties lowered the speed of 
appearance and developing of SMEs in fields favorable for implementation of 
new technologies. This fact determined a rapid increase in the number of 
SMEs in services, especially in commerce and other profitable services. 

Some of these difficulties are: in the logistics of law enforcement; related 
to the establishment of property rights (especially over production sites); in the 
process of establishment or termination of the SMEs; generated by taxation 
regulations and the relationship with the taxation authorities; with accounting 
regulations; procedural difficulties in the relations with the banking system and 
intermediary financial institutions; legislative and procedural difficulties 
concerning labor terms (conclusion and break of work contracts, labor and so-
cial protection); difficulties related to economic agreements and contracts (very 
old rules, from 1960; the Law of leasing agreements is unsatisfactory).  

All these facts mislead and frighten small-scale businessmen and 
discourage them from starting-up business. 

3.2.5. Institutional obstacles 

There is a wide diversity of institutions competing for representativity in 
the development of SMEs.At the heart of the dispute lies the handling of funds 
that are earmarked towards stimulating SME, funds coming mostly from 
various national and international bodies. 

For example, the CRIMM Foundation benefited from PHARE funds for 
establishing business incubators in different counties of Romania. On the other 
hand, the Ministry of Research and Technology benefited from various 
government funds with a view to setting up some business and innovation 
centers and centers for invention implementation. This second type of centers 
provides facilities and consulting supplied by professors and researchers, as 
well as access to research labs or to the available spaces existing within the 
universities or the research institutes. 

At present, many institutional bodies are involved in the development of 
SMEs. They have parallel, uncoordinated activities, which lead to a non-
efficient fund utilization that confused the small entrepreneurs. These bodies 
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are: the Romanian Development Agency (RDA), the Council for Coordination 
of Reform and the Ministry of Research and Technology (MR.) as 
governmental bodies; CRIMM as nongovernmental body; the local public-
administration bodies; the Chambers of Trade and Industry; the SMEs 
development centers (87 in April 1995) established with governmental support; 
the business incubators; the centers for innovation and business, as well as the 
pilot-incubators; the consulting Companies; the financial institutions; the 
international community; the business environment representative bodies. 

The SMEs sector benefited by foreign assistance through the ROM-UN 
Center. It started its functioning in March 1992, as the result of a project co-
financed by PNUD and the Romanian Government. Since 1994, this Center 
has benefited from financial support granted by the Dutch government. Its 
scope is to assist development of the SME sector in all its aspects. In the 
beginning, it offered consulting services to private enterprises. Then, the idea 
has been extended to the foundation of a network made up of 10 consulting 
centers. In 1995, 586 entrepreneurs took part in 29 seminars concerning busi-
ness organization mainly; the specific topics of the seminars were determined 
by the participants. In 1995, 58 studies were approved; they were drawn up 
with the assistance of the Center, estimated at a total value of 12,032,000 
USD. 16 of these studies benefited from irredeemable PHARE credits, while 17 
obtained discount-interest credits. A data basis has also been developed. It 
contains information on the existing financial sources, tools, technologies, 
equipment for certain spheres of activity. The Center services are paid, and 
can be offered to any entrepreneurs or managers representing an enterprise, 
or willing to organize such an enterprise; they can also be offered to the 
advisers, or to bank staff. In order to maintain a general policy of the network, 
centers united in a foundation. 

3.2.6. Obstacles arising from the offer of technology 

Between 1991 and 1995 the results of industrial research have been too 
insignificant to arouse the interest of small firms. Industrial research institutes 
were financed mainly from a Special R&D Fund, which drew on the 1% tax on 
the turnover of both state-owned and private economic agents. This fund has 
been supervised by the MRT, and it was earmarked on a noncompetitive base. 
The research programs for which the funds were allocated were not drawn up 
according to industrial restructuration and modernization needs, but according 
to the tradition and possibilities of the institutes themselves. 

Under these circumstances, many institutions have inserted in their 
research programs some traditional or old topics, uninteresting from industry‘s 
point of view. 
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In the opinion of several MRT experts, the Special Fund for R&D has 
sometimes worked according to the pattern of the Fund for New Technique, 
used by the centrally-planned economy prior to 1989 and only 16% of all the 
themes completed by the end of 1993 were effectively transferred to industry 
[Georgescu, 1994]. 

The research financing system in Romania, reshaped in the rush of 
―saving‖ technological research, has ignored in various respects several 
essential principles which had provided the basis for the reform of the funding 
systems, such as: fund allocation according to the criteria of scientific value 
and practical use of the projects; free access of all researchers to public funds 
(the Academy researchers were denied access to the 1% Special Fund); 
transparency in managing public funds and a strict control upon the way they 
are spent; the use of certain specific ―schemes‖ for financing meant to stimula-
te joint research and technology transfer, which would lead to the increase of 
the private sector‘s contribution to research financing; promotion of various 
income-generating activities (in addition to the public fund), in order not to harm 
the quality of the research activity but to ensure a more efficient capitalization 
of financing at institutional and regional level. 

For Romania the most important issue is to recover the formal and in-
formal relations between the research institutes and the industrial companies. 
Since they were suddenly terminated in 1990 this process will take time and 
the evolution depends on how a real competitive market will provide incentives 
for technology demand. The Romanian market economy is unresponsive to 
technological change and thus it cannot stimulate innovation. 

―The offer of technology‖ must overcome the present inertia, reconsider 
its old research topics and supply some new solutions for the industry that is 
now subject to a restructuring process. It also involves a major governmental 
option both in balancing the public expense research share and in identifying 
the best allocation mechanisms and criteria. 

First of all, we will refer to the lack of strategic orientation in the R&D 
activity. The themes for realizing new products are often chosen on the basis of 
certain initiatives lacking support from marketing research and serious price 
analysis. The decision to start a projection process and to realize prototypes is 
taken before setting up a clear image on: the utilization demands and financial 
potential existing on the market segment which is taken into consideration; the 
methods of product distribution and sale, etc. For these reasons, numerous 
initiatives of renewing the product offer on the market failed, being blocked in 
the final stages of the process. The technical level of information on 
international performances and the activity of the competition, provided to the 
technical staff, is not satisfactory. The concern to realize active R&D 
partnership between enterprises and specialized institutes are insufficient. The 
same lack of strategic orientation determines an inefficient use of their own 
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modest investment resources as, for instance, the fund consumption for 
finishing certain activities (started before 1989, but with no chances to be 
used), under the circumstances of specific changes imposed by the process of 
adaptation to the market. 

National research programs budget allocation focused on the traditional 
branches of the processing industry (50%) thus affecting certain fields which 
are a priority for science. For instance, biotechnology, a basic field of research 
and technology, has suffered a decrease of the budget expenses from 2.9% in 
1991 to 1.1% in 1994, and this also occurred in informatization, with a drop 
from 4% to 0.5%. 

The quality of the human potential involved in the Romanian R&D activity is 
another restrictive factor for a high quality technology offer. In this respect, we 
witness the dramatic context in which the R&D activity is unable to attract young 
graduates. According to the most recent statistic data, the number of young 
employees (aged under 30), with university background in the field dropped from 
4,913 in 1991 to 4,338 in 1994, whereas those aged between 30 and 39 reduced 
their number from 11,372 to 9, 673 (The Romanian Statistical Yearbook, 
1995/page 315). 

Prior to 1995, in Romania there were several disfunctions and gaps 
between different types of research institutes (technological research, the Ro-
manian Academy‘s institutes, universities, industry). As a consequence, there 
was little experience as regarding research in collaboration. This symptom 
strongly differentiates Romania from the developed countries and leads thus to 
the lack of one of the main pre-requisites for technology transfer [Faulkner, 
1992].Although the economic agents conclude some direct contracts with the 
research institutes, they usually are closed on the base of traditional, often per-
sonal links, and do not address essential aspects of research and technology 
transfer, but offer consulting for privatization 

3.2.7. New aspects of governmental support for SMEs since 1994  

Taking into consideration that Romania is a country under the 
restructuring process, state should pay attention to the development of SMEs 
segment. A special attention should be paid to the small companies that rise 
due to the restructuring of large companies in order to help them to become 
more flexible and competitive, both on internal and international market. 

The Romanian Government appreciates that the assistance in the SMES 
sector should take account about: 

 disfunction and distortions of the market; 

 segments of the market dominated by large enterprises; 

 politics facilitating large enterprises; 

 SMEs limited resources or lack of them in some cases; 
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 rules and procedures not in advantage of SMEs; 

 unsatisfactory roads and communication. 
Therefore, Romanian Government taking in consideration all this 

aspects, approved in August 1993, the Government Ordinance no. 25/ 1993 
which was also approved by the Parliament within the Low 83/1994. 

This low provide the general framework for the facilities which Romanian 
Government offers to the SMEs in the area of information services, 
consultancy, grants and credits, access to raw materials and equipment 
including also specific training, development research, promotion of export, re-
gional development. 

Aiming to put in practice the political decision of Government, in order to 
support SMEs Romanian Development Agency, developed a network of 
partnership relation with governmental and non-governmental organizations, 
local authorities, international programs for technical and financial assistance 
within the General department for SMEs, reaching the following results (RDA, 

CRIMM, ROM.UN., 1995): 
 

1. Non-governmental organizations were built in order to offer 
counselling, assistance and information as follows: 

 seven Centers for Consultancy and Services for the entrepreneurs in 
Buzău, Alba Iulia, Galaţi, Satu-Mare, Braşov, Targovişte and Iaşi. 
They are supported by ONUDI and funded by UNDP, Dutch 
Government and Romanian Government. 

 five Centres for SMEs Development in Piteşti, Brăila, Baia Mare, Cra-
iova, and Alexandria, having PHARE assistance; 

 five Centers for SMEs Development in Timişoara, Iaşi, Craiova, and 
Bucharest having technical and financial American assistance; 

 two centers for Business and Management in Tg. Mureş and 
Bucharest having the support of the British Government assistance 
and funding-KHF. 

 three Business consultancy Centers in Sibiu, Arad, Timişoara, having 
the assistance of the German Government. 

 

2. Due to RDA initiative, the Ministry of Finance, Romanian Government 
produced the Decision no. 805/14. 11.1994 which opens a credit line for 
investment in the SMEs dealing with industry, services, constructions, 
research. This project was administrated directly by RDA. 

 

3. In order to establish direct communications with SME sector, RDA is 
publishing starting June 1994, Journal of RDA, a magazine which promotes 
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the main financial instruments approved by the Government based on 
foreign assistance. 

3.2.8. Expert’s opinion about intermediary bodies for supporting 
SMEs  

It is obvious that the number of business incubators in Romania is not 
enough in comparison with the need of new market economy, said Professor 
Ioan Ursachi, the Director of Romanian American Center for SMEs.  

He considered two main reasons: the first one is objective, referring to the 
scarcity of resources; the second is subjective, and is due to the fact that big state 
enterprises do not encourage the SMEs sector for fear that powerful competition 
might develop in their field of activity. 

Unfortunately, in Romania, the initiation and development of business 
incubators had not an expected evolution. Many research-development 
institutes and big industrial enterprises owned, and still own, a large technical 
and material basis, used only partially and inefficiently. They could be a good 
host for business incubators but, unfortunately, only some of them accepted to 
establish such bodies helping them to transfer knowledge and technology to 
innovative SMEs.  

Many of the incubators set up in Romania between 1992-1993 are now 
out of order and, with few exceptions, those which remained in function have 
an insufficient contribution to the technology transfer through SMEs (Balaban, 
1996).  

The main reasons are the following: 

 the decision-makers, leaders and organizations involved do not know 
sufficiently the function and the advantage of an incubator;  

 the Ministry of Research and the Ministry of Industries delay the starting of 
policies aimed to promote business incubators systematically and efficiently;  

 the state budget does not include a minimal volume of resources, absolutely 
necessary for the starting of a solid national incubator network; 

 the Romanian specialists and managers do not know the technical and eco-
nomic concept and performance values of business incubators; 

  the patron organizations avoid their involvement in this kind of activities, 
especially their relations with foreign partners owning know-how; 
sometimes, they even avoid the offering of resources necessary to realize 
incubators. 

 
Possible solutions 

1. The Governmental bodies should focus on the elaboration of a 
national policy concerning the foundation and development of business 
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incubators; at the same time, the interest is to ensure logistic and 
organizational support, on the basis of converting the scientific, technical and 
material capacity, still unused or inadequately used by the state sector. 

2. The non-governmental institutions, especially the patron ones, have to 
involve themselves in all these actions, and to reevaluate the motivation and 
entrepreneurial potential displayed both by them and by the SMEs contained in 
them. The recent performance of the patron institution stands as an essential 
premise in this respect. 

 
3. R&D institutes, state and private companies, should improve their 

knowledge about incubators and the mechanisms of their implementation, 
about their effects on SMEs development. The concept and institution of busi-
ness incubator are very little known in Romania. Due to the absence of 
promotion, the concept is confusedly perceived by the political and economic 
actors. In Romania, the evolution of incubators is stationary: in 1993, there 
were 10 incubators – 4 dissolved themselves, while 5 were newly created. The 
number of incubator is not sufficient at the level of the Romanian economic 
potential, and of the necessity to develop the private sector.  

 
4. Failure risks are simply ‗created‘ by the present legislation concerning 

numerous institutions and bodies authorized to give advice and agreements. 
Justificatory bookkeeping acts need to be added although they are often 
complicated and open to attack from public servants. In the US, for instance, 
small entrepreneurs keep very simplifued accounts. At the beginning and end 
of each year, they declare theirs probable and respectively their real incomes 
to the fiscal authorities. During the first few years after 1989, illegal actions 
generated huge fortunes in Romania. Today, there is an apposite tendency 
cultivating suspicion in any type of business. Still, exaggerated supervision is 
not the solution: it impedes and discourages private initiative, and favours 
corruption. A better solution could be offered by simplifying relations with banks 
and public institution, and by punishing all the illegal actions that should 
become the most powerful risk. At the same time, all artificial or contraproduc-
tive risks have to be eliminated, including the present bookkeeping record and 
the numerous control bodies which generate a real phobia and uncertainty. 
Many small entrepreneurs do not resist the complexity of this activity, or are not 
able to support costs for bookkeeping and witnessing their documents by 
various institutions and control bodies. 
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CHAPTER IV. ROLE OF THE NATIONAL RESEARCH 
ACTIVITY IN THE TECHNOLOGY TRANSFER  

IN THE NETHERLANDS AND ROMANIA  

 

4.1. The Netherlands case 

In the seventies, the Netherlands had to get through a crisis of structural 
adjustment resulting from the transition from one model to another. We can 
speak about a transition from intensive-capital industries to a more flexible way 
of industrial growth based on computer technologies, as well as on 
microelectronics. Since each system had its own inertial forces, it was natural 
for the Dutch industry to manifest certain inertia and resistance to changes; 
they were obvious especially in the social environment of the research and 
development activity, in connection with production and market. The new in-
dustrial and technological basis demanded proper R&D management 
strategies. These deep technological changes imposed a revaluation of the ca-
pital and intelligence stocks. (OECD, 1987). 

Unlike other Western countries that passed through relatively similar 
situations at about the same period of time, the Netherlands proved to be more 
vulnerable to changes because of the great dependence on intensive-power 
investments, developed especially during the fifties and sixties, due to some 
specific factors. At that time, the Netherlands was trying to put into practice the 
competitive integration into international trade, as well as the liberalization of 
goods and services commerce. The basic assumption was that to keep up, for 
a long term, the Dutch international competitiveness depended on economic 
performance resulting from the technical one. We should mention that econo-
mic objectives were subordinated to social ones, and also that general 
consensus for the change represented a tradition for the Dutch parliamentary 
democracy.  

The necessity of the radical industry structural change was not easily 
admitted by political decision-makers despite two public reports drawing 
attention on the seriousness and urgency of such deep adjustments (OECD, 
1987). Both reports mentioned the necessity to integrate scientific research into 
structure adjustments, and to make valuable proposals for R&D reorganization.  

 In 1974, the Netherlands established the following aims of the Science 
Policy Memorandum: 

 improving the quality and effectiveness of research; 
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 greater orientation towards external needs and requirements (opening 
up the research system); 

  democratization of research. 

The administrative model selected, inspired by the Canadian experience, 

was the‘ concerted action model ‗. For the process of co-ordination and co-

operation to be put into practice, national research programs were drawn up in 

public fields of urgent interest, such as energy and environment. The TNO, as 

the most important public research agency, was reorganized for the purpose of 

professional management. 

The achievement of these purposes was made possible by a minis-

terial co-operation. At that time, the budget allocated for science became a 
‗strategic document,‘ showing the government orientation in the field of R&D.  

At the end of the sixties and during the seventies, the change in the 

Dutch strategy of science and technology was strictly guided by economic and 

social necessities. Unemployment, environment, energy, country planning, so-

cial and cultural development became urgent, calling for proper solutions. On 

the other hand, the changes in the scientific and technological system also 
became pressing.  

For instance, in 1982, the Ministry for Science Policy and the Ministry of 

Economic Affairs signed a Coalition Accord in the field of science and 

technology. The accord was based on the following principle: ‘We do not exist 

to serve science and technology, but science and technology exist to serve us‗. 

This collaboration never imposed formal instruments in order to favor a certain 
group of interests. 

In the Netherlands, co-ordination was applied at the level of 

strategies and priorities, aiming to modernize infrastructure and 

institutions, to promote generic technologies, to speed the rhythm of 

technology transfer, to develop international collaboration in the field of 

science and technology.  

The Dutch government financed university research, as well as non-

university basic and strategic research. Since 1970, this model has changed; 

the number of institutes and the field of research. national programs have been 

introduced by the government to stimulate research in ‘generic technologies‗, 

facilitating institutional reorganization and the use of the new research 

methods. Changes took place in the profile, structure and management of the 

institutes, as well as in the setting up of new institutes. 

Significant changes also took place in the ‗markets ‗of research, as a 

result of new demands and expectations especially from public research (e.g. 

health research). Interface relations appeared between agricultural and 

environment research, energy and water management.  



207 

 

 

The new methods of cooperation support the obvious tendency to extend 

the competent available expertise within the institutes and raise new problems 

of coordination. 

The general aims have clear and precise descriptions: 

 promoting quality standards within the international context; 

 reinforcing orientation towards society problems of environment and 

long-perspective; 

 increasing co-ordination, co-operation and distribution of tasks within 

the research system; 

 promoting efficient and effective work in research institutes; 

 attaining the best possible financial structures, investment policy, staff 

policy and management. 

The governmental role is essential to create suitable conditions for 

their own strategic policies. These policies can be influenced either by 

consulting specialized government structures or by designing national 

research programs partly financed by additional resources. Similar operational 
methods are also applied in universities. 

A very relevant summary of the science policy of the Duch government 

between 1965- 1990 we find out in the book of Cornelius Hazeu (Hazeu, 1990). 

He wrotes: ‗In this relative short time, scientific research has undergone a quite 

remarcable ‗Werdegang‘. Whereas in the sixties research was in the interest of 

economic growth, in the seventies the focus was on social welfare and in the 

eighties the pendulum has returned to research in the interest of economic 

growth. Both, policy and institutions have undergone the most evident change 

since the sixties. The most important achivement since the days prior to 

science policy were the establishement of TNO in 1932 and ZWO in 1950. At 

present, the main role are played by the Ministry of Education and Science, 

with regard to university research and Ministry of Economic Affairs with regard 

to technology policy and the research relevant to that policy. The science policy 

of the eighties was fragmentary and selective by nature: geared towards the 

selection of likely areas for research in the Netherlands. Awareness emerges 
as to the importance of making strategic choices in science policy.  

The possibilities to administer specific planned stimuli to the research 

system through various channels have strongly increased over the past twenty 

-five years. Science policy, especially in the eighties, has been in the light of 
the institutional channeling of the need to give planned stimuli‘.  
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4.2. The Romanian case 

4.2.1. Absence of consensus regarding the role of national R&D 
activity  

For Romania where, despite the political speech, the role of the R&D has 
been marginalized by the policy-making during the 1990-1993, it is very impor-
tant to mention the Dutch experience in a similar period, regarding implication 
of science and technology in solving the social and economic problems. In this 
context, it is important to notice that the Romanian Governing Program (Rom. 
Gov., 1993) contains a special chapter on the R&D policy (3 pages), without 
any connection with other economic and social strategies.  

After 1990, two kinds of forces have confronted each other in Romanian 
R&D field: on the one hand, the policy-makers, disregarding this field, have 
adopted very liberal measures, insufficiently grounded, which disorganized the 
activity and affected the quality of research potential for a long period. On the 
other hand, the scientific community, insisting to preserve its past by getting 
public funds for projects uncorrelated with the economic and social needs. 

Under the circumstances of any R&D strategy between 1990-1993, 
some of industrial R&D institutes became, overnight, market-oriented 
commercial companies (although their field of research is a public one); other 
continued to be public institutes or with mixed status. Many of the issues of 
R&D projects repeated the old topics, which could have any connection with 
the Romanian industry experiencing a full process of reorganizing. 

In Romania, more than in other countries in transition, a very strange 
situation has appeared: on the one hand, industrial research is rather 
separated from industry, being concentrated in big institutes specialized by 
field. 

 On the other hand, these institutes cover, at large, all the possible fields 
of Romanian industry, formerly designed on the basis of ‗multilateral 
development‘. Striving to make Romania a country free of imports, the 
communist government intensified industrial development and established a 
great variety of enterprises with the purpose of covering the majority of 
possible scale of industrial products, from raw materials to intermediary and 
final products (Ionescu-Siseşti, 1994).  

In the sixties, in many industries, the equipment had the highest 
international level, being imported from western countries. Its gradual 
obsolescence, under the circumstances of imports prohibition, required the 
permanent intervention of industrial research, which became a branch of 
technical assistance and maintenance service for these big industrial 
enterprises.  

In fact, the so-called ‗ modernization and retechnologization policy‗ 
during the Ceauşescu period, with some exceptions, was a policy of pumping 
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oxygen into a dying industry; the old technologies could not get any increase in 
productivity or in competitiveness of industrial products. Due to the ingeniosity 
and innovativity of many skilled researchers, the Romanian industry survived 
more than a decade. Despite the extensively working program (48 hours per 
week), the industrial labor force contributed also to this performance. In those 
very hard conditions, many Romanians industrial products maintained on the 
international markets.  

Consequently, the research activities in many institutes were routine, 
under the circumstances of a very weak endowment with equipment, books 
and publications and of the isolation of Romanian researchers from 
international scientific community.  

That is why, after 1990, when industry began to be reorganized and 
privatized, the industrial research lost its study object and was bewildered. 

What is the place of the Romanian research in the industrial strategy 
policy? 

Mapping its industrial policy in 1993, the Romanian Government noticed 
that the current crisis of the national production system as a whole was mainly 
due to the industry crisis, to its inability to ensure, through exports, the foreign 
exchange resources to pay for strictly necessary imports of intermediary and 
final products. 

Every ministry develops its own strategy: the Ministry of Industries, the 
Ministry of Research and Technology, the National Development Agency, the 
National Reorganization Agency, the Governmental Council for Strategy and 
Reform, the Public Property Fund. Unfortunately, all these strategies lack 
consensus. That is why we stressed that Romania would only benefit from 
studying the Dutch experience in the field of consensus democracy. 

The opinions that underlined the necessity to unify these various 
strategies into national restructuring programs, have often been considered as 
‗communist‘ tendencies. But the Dutch experience comes to support the idea of 
success by collaboration and consensus concerning the major interests of the 
country.  

In this national strategy, the R&D activity should have a special pla-
ce, of interrelations and co-operation with other industrial and non-
industrial branches.  

Governmental personalities and especially representatives of industrial 
research consider that ―between 1965 and 1980, the scientific research, engi-
neering and technologic development activity had been a decisive factor in the 
rise and growth of the national industry, of certain economic sectors able to 
satisfy the commands of extensive development, some of which intrinsically 
highly competitive.‖ They appreciated that ― at the end of the eighties Romani-
an industry and economy would be accomplished up to 80% due to the 
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contribution of the scientific and technical industrial potential of the Romanian 
researchers and designers‖ (Palade, 1994). 

On the occasion of the International Scientific Session, ―Romania and 
the Romanians in Contemporary Science‖, organized by the Romanian Aca-
demy at the end of May 1994, the Romanian Minister of Research and Techno-
logy made a detailed analysis of the situation of this field at the end of 1989, as 
well as of the R&D system development during 1990-93 (Academica, 1995). 

When the reform began, the situation of the Romanian scientific research 
was characterized by unique specific features in the East-European context. 
The hyper-centralized economic and political system led to major 
disfunctionalities in the scientific and technological subsystem and, 
consequently, to its blockage. 

Despite the best intentions regarding change, these features introduced 
behaviors and mentalities that would hardly disappear. 

 4.2.2. The disfunctionalities and anomalies of the R&D system, the 
most harmful were (Mayntz, 1995): 

a. The rigid autocratic structure of the system had a political and 
over-governmental body at the top of the pyramid: the National Council for 
Science and Technology (CNST, founded in 1965); at intermediary levels, it 
was assisted by technical offices belonging to economic ministries, by ten cen-
tral research institutes belonging to the main economic branches, and by three 
specialized academies (the Academy of Agricultural and Forest Sciences, the 
Academy of Medical Sciences, the Academy of Social and Political Sciences). 

The research activity, starting with enterprises and ending with 
universities, was minutely controlled by the already mentioned institutions. 

b. ‗Base-oriented‘ research disappeared almost totally, with few 
exceptions in the main sciences. The introduction of a norm concerning 
compulsory scientific activity of university staff, and of formal contracts with 
economic units, emphasized the minimal character of the university research 
activity. Research programs and resource allocation were mainly oriented to 
immediately applicable solutions, in the detriment of long-term ones. 

c. Under the circumstances of the increasing Romanian isolation, the 
activity of assimilation and adaptation of imported products and 
technologies became prevalent. Gradually, research programs with mid- and 
long-term scientific and technological objectives were almost entirely given up; 
at the same time, world-competitive technological and constructive solutions 
began to be copied, as the material basis of the country became extremely 
precarious. 

d. The technological research developed autarchically, and was 
reoriented to a great number of themes and contracts with no scientific 
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purposes; they often had limited and immediate applicable objectives, 
extremely hard or impossible to achieve under the given circumstances and 
terms. 

e. The setting up of large R&D units, with considerable 
microproduction structures and numerous staff members parallel to 

research (by their own structure, competence, and disposition), had negative 
consequences on the quality of the research activity. 

f. The abolishment of R&D departments within firms had negative 
results on their management and competitiveness: the R&D activity of firms 
was annulled in this way. 

g. A breaking off appeared and deepened between research 
institutes and enterprises, especially with respect to the economic motivation of 

the revaluation of research and technology transfer results. 
h. The hierarchy of human values was conceived on false basis, 

professional competence ignored, staff selection and promotion blocked in fa-

vor of political and ideological criteria, and incomes equalized. 
i. A formal system of evaluating and reporting the results aimed to 

hide the chronic inefficiency and the objective limitations of the economic 
system. 

j. The participation in the international scientific circuit was 
restricted, and scientific activity became isolated. 

 
During the last years before 1989, technology import was forbidden, 

except for the National Council for Nuclear Power and aviation. The scientific 
journal and publication funds bought from Western Europe were almost totally 
reduced, as well as the presence of the Romanian researchers at conference 
and scientific training periods organized by developed countries. 

According to the official statistics, at the end of 1989, the Romanian R&D 
system consisted of 343 units of technological engineering and projection 
research, with about 170,000 employees of which about 60.000 were certified 
researchers and designers; the yearly fund was of 20.9 billions lei (18.5 bill. lei 
current expenses-2.4 bill. lei investments), which represented about 1.5 bill. US 
dollars at the exchange price of the time. 

4.2.3. Effects of ―laissez-faire‖ R & D policy in 1990  

In the developed countries, the S&T systems, characterized by incentive 
systems and effective mechanisms, are the result of an evolution which has 
been going on for centuries and has experienced only the conditions of a mar-
ket economy system. At every stage, the adjustments have been determined 
by the new requirements of the evolving social and economic system. As for 
Romania, like for other Central and East-European countries, the adjustment 



212 

 

 

and restructuring of the R&D system succeeded in the very short period of 
time, under internal and international circumstances, completely different from 
western countries (Webster, 1996).  

During the first two years after 1990, Romania has moved from an 
excessive centralized to an excessive liberal R&D system. The ‖laissez-faire― 
principle have became accepted as the ruling ideas in Romania, inclusively in 
the R&D activities. ―It is one of the ironies of the history that as East Europe 
moves from centralized to individualistic models, the USA is moving toward a 
mixed economy ―(Etzkowitz, 1994). 

The R&D activities have been ignored by the first Romanian government, 
the reform in this field has been initiated by the institutes of former Romanian 
Academy or by representatives of industrial research community (bottom -
up).The transformations which took place have been focused rather on 
restoring or preserving the past than on adapting of the research and 
technology activity to the market economy. 

Among the effects of that liberal R&D policy it is worth mentioning for 
Romania: the gap between the aims of social and economic reform and those 
of R&D reform; the lack of research priorities, although there is a limitation of 
the available funds; the brain drain and brain waste phenomena. 

The single decision of the first Romanian government, but unfortunately 
a hasty one, has been the autonomy of industrial institutes to turn into 
commercial companies. It was an easy solution for the crisis situation arising 
from the dismissal of the main financing source for technological research, that 
is, the Fund for New Technique. This fund, focused on financing applied 
technological research and on the implementation and development of new 
products and technologies, was imposed on the companies in order to sustain 
the current and prospective planning for promoting new and up-dated products. 
According to the ideological slogans ‖most of those products were bound to 
stand at the international level, some of them even getting beyond‖. In reality, 
that fund would frequently get a different destination, e.g. cover various losses 
and the cost of failures (Sandu, 1994). 

After 1990, under the threat of a fracture, a part of the technological 
research sector was initially constrained to agree to the transformation of the 
research units into commercial companies. Thus, the field of their activities has 
been changed with a prevailing focus on those fast profit-making activities such 
as, for instance, services for consulting and technological assistance provided 
to the enterprises which themselves underwent the process of turning into 
commercial companies (feasibility studies, asset evaluation). 

Adjusting technological research to the market economy has been 
diminished the staff by 21,451 persons at the end of 1990 in comparison to 
1989. Out of those who quit the field of technological research, 6,062 people 
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came from the sector of design for investments. Even though the migration 
phenomenon has not reached in Romania the worrying level experienced in 
other Central European countries (Curierul Naţional 1994), we can record as a 
brain waste the transformation into businessmen of some outstanding 
researchers dealing with industrial research. 

One of the first laws passed after 1990 (in the first month) returned 
autonomy to the Romanian Academy of Science. But to chagrin of some 
foreigner advisors, particularly from the World Bank, the academy used its 
autonomy to recreate a structure similar to that of 1948. It remains a learn 
society, but it has also reclaimed the research institutes that had been under its 
umbrella between 1948 and 1974. Moreover, it expanded its portfolio to take in 
other institutes attached to ministries without proper evaluation of their work 
and aims. 

It finds now itself less and less able to support this large network (of 65 
institutes and research units) in condition of a very weak relation with industry 
or other sponsors of research. The humanities and social sciences prevail 
(62%) in Romanian Academy. Mathematics and chemistry are also well 
represented. There is no units in physics, only one in technical science, and 
one for agricultural science; life sciences are underrepresented. 

All units suffer from a shortage of assets in facilities and equipment that 
can hardly provide the conditions for research. Many of the facilities are old 
and badly worn. Documentation and information are poor by all accounts. This 
de facto picture contrast sharply with the Romanian Academy‘s status as the 
lawful owner of a wide range of assets derived from pre-war endowments and 
gifts which were nationalized by the communist regime and have yet to be 
recovered. 

Low salaries -in both absolute and relative terms (e.g. in respect of 
education) – and the lack of appropriate conditions for high-quality research in 
certain field largely account for the brain drain and brain waste through lack of lo-
gistic support for creative skills and talent. Many of current shortfalls are rooted in 
finance -in its size and structure, as well in its allocation. Overall expenditure per 
researcher is far from that in other countries, (including the former socialist 
countries) and bellow the all-country average. An important part of the expenditure 
is made -up of the core budget, salaries more particularly, leaving too little for 
research proper- facilities, supplies, documentation, mobility (White Paper,1995).  

A recent trend has been to increase competitive financing by program 
and especially by way of grants. The Romanian Academy Grants Fund initiated 
in spring 1995 have made a promising start that should be built on. There was 
o strong need for the input-output evaluation of research activities. The first 
evaluation report on research institutes was issued in 1995. Adding to that ex-
post evaluation was the auditing of chemical institutes under PHARE Program, 
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ex-ante evaluation of projects for their selection for grants and selection of 
programs that are funded from core budget. 

After 1948, the universities in Romania lost their independence and their 
research base. Research institutes attached to universities were transferred to 
the Romanian Academy. After 1990, there was a very curious phenomenon in 
the years following revolution. The increased demand for student places was 
met by the establishment of private universities which started to spring up in 
many cities of the country. Using makeshift premises -a cinema during the day 
or a secondary school during the evening, for example- these private 
universities are staffed partly by former state university professors and partly 
by academics with full-time jobs, either at state universities or institutes of the 
Romanian academy, who need to top up their meager incomes. The flourishing 
of these private universities was possible by a law passed in 1990 that 
legalized private universities. The outcome was not predicted, and in many pri-
vate universities the quality of the courses is very low. Some of them didn‘t 
receive recognized degree by the Romanian new accreditation committee. 

The Ministry of Education set up in 1994 the National University 
Research Council; its primary role will be to stimulate quality research through 
selective competitive funding. To encourage university research that is 
currently affected by the crisis of the country‘s transition to a market economy 
is a main line of higher education reform in Romania (Vlăsceanu, 1993). 

4.2.4. Bottom-up initiatives. R&D Special Fund and its effect 

Due to the effort undertaken by several leaders of the researcher 
community in the field of technology, the Government agreed to the 
establishing of the Special Fund for research financing consisting of a 1% 
participation from the turnover of state-owned companies (GB 1284/1990) 
initially, and later of the private, too. According to the regulations, that fund was 
aimed at financing the research programs of national importance, of branch 
interest – sectorial and intra-sectorial, multidisciplinary programs whose topics 
referred to Romania‘s transition towards the market economy. The Special 
Fund has been the main source of financing technological research between 
1992 and 1995, because of very weak financial contribution of industrial 
companies to supporting research activity.  

Given the lack of a national strategy for up-dating the structures on 
branches and sub-branches of the industry, of some research priorities set up 
at macro- and mid-economic level, the technological research has found and 
stated its own system of defining the research programs and themes. Romani-
an R&D policy have been elaborated without a previous adjustment to the 
current and prospective needs of the economy, paying very little attention to 
tendencies of the contemporary science and to the chances of the Romanian 
research in becoming a part of this trend (Sandu, 1995).  
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The strategies and the mechanisms of desaggregation of national programs 
at the level of the institutes have been very often mistaken, depending on the old 
bureaucratic concepts. The research institutes have mainly inserted in their 
research programs some traditional themes, sometimes considered out of fashion 
both in terms of the criteria of contemporary research as well as in relation to the 
needs of industry. 

Although the Consultative College gathered specialized commissions for 
each domain, holding the task to evaluate the topics and the projects 
presented to them for financing, those evaluations were not carried out by ex-
pert commissions and they barely relied on objective criteria. Moreover, 
according to the opinion of several MRT experts, ―the Special Fund for R&D 
has sometimes worked according to the pattern of the Fund for New Technique 
formerly used by the centrally-planned economy‖ (Bastiurea, 1994). 

From the point of view of capitalization of research results and 
technology transfer, this funding system has played an extremely unfavorable 
role. The goal of the technological research system to survive through 
centralized funds, whose allocation would not rely on a competitive system has 
conflicted with the need of the state and private companies from industry and 
other branches, which feeded this fund by 1% of their turnover. They refused to 
provide financial support to this fund, in spite of the risk of paying fines and 
penalties. 

Over the last years, only some of themes concluded within the institutes 
for technological research and funded through the 1% Fund, have been 
implemented. The Report released by the Department for Technology Transfer 
from MRT and presented to the Consultative College in June 1994 reveals that 
considering all the outcomes of projects completed until the end of 1993, only 
16% of them were effectively ―transferred‖ to industry, while 47% of them 
where in the stage of ―providing the documentation to a potential user‖. 

The MRT experts underline that a rather large percentage of the finished 
research projects remains un-capitalized, while almost half of them are results 
that stay within the units that achieved them. Two thirds of the transferred 
results remain at the stage of documentation delivered to the user unit but not 
implemented (Bastiurea, 1994). 

4.2.5. R&D reform after 1993 

In November 1992, the Ministry of Research and Technology was founded 
and required decisive government implication in directing reorganization and 
reform process of the technological research activity in Romania. 

As a governmental body qualified to control the reform process of the 
R&D system, the Ministry of Research and Technology elaborated its own 
strategy in order to reorganize this field. It took into account a series of major 
objectives, as well as its option to create a modern R&D system based on 
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institutions and mechanisms efficient at the European level. This was 
combined with the option to preserve its specificity resulting from the concrete 
state of affairs of the Romanian period of transition to market economy. 

Assisted by the World Bank in the process of elaborating the reform 
strategy in 1993, most of the employees of the Ministry of Research and Tech-
nology had the chance to be included either in the technical study elaboration 
proper, or in foreign expert dialogues. The 1993 experience was extremely 
productive even if, for mainly subjective reasons (in our opinion), the World 
Bank did not agree with and did not offer later financial support to the strategy 
on R&D activity performed under the guidance of Ministry of Research and 
Technology. The negative effect of this decision led to increasing hostilities, 
impeding even more a possible collaboration of the Romanian Academy with 
the Ministry of Research and Technology, and the Ministry of Education. The 
World Bank continued to offer funds and technical assistance supporting only 
university reorganization, including university research. 

Starting with 1992, the EU focused on the Romanian reorganization of 
technological research. By means of the PHARE Program, it allocated funds 
for the organization of this field. In 1992, PHARE drew up a study in order to 
offer the Romanian authorities the possibility of defining their own objectives 
and reform strategy concerning the R&D system. The study was also aimed to 
identify the types of assistance required by the Romanian scientific community, 
and to support the creation of a research system suitable for the market 
demands. 

The Romanian authorities made efforts to adapt the R&D infrastructure 
and to introduce policies similar to those of the OECD countries: in legislation 
and institutions, in identifying the priorities, in introducing mechanisms to eva-
luate the need of funds, in creating new sources to finance research. It was 
acknowledged that the reduction of the industrial demand for technologies, and 
the limitation of the financial resources available to intervention in the R&D 
structural policies, were two major conditions to increase the Romanian R&D 
capacities. These efforts required support from the international community, 
under the form of technical and financial assistance. 

A 3- or 4-year plan was drawn up; among the remarkable objectives, it 
included the evaluation of the existing institutes and their capacity of 
adjustment to the economic system, as well as of the size and technical 
features of the assistance that was to be the basis of Romanian research 
financing and management (Segal Quince, 1994). 

The year 1995 marked the beginning of the first pilot stage of this pro-
gram, aiming to improve the infrastructure according to international trends. 
The main objectives were to settle the priorities and basic directions of the 
existent resources, and to guide them to the most productive activities, 
especially to those with multiple effects generating new orientations. 



217 

 

 

In ―Terms of References‖, five ‗key-areas‘ were identified: 

 promotion of relations between research and economic development; 

 reduction of international isolation; 

 elimination of inadequate elements from the R&D system; 

 introduction of planning and control mechanisms allowing the system 
to become efficient and to produce concrete results; 

 promotion of relations between research and education. 
 

The general aim of the PHARE Program was to help the Romanian 
government to direct the policy of reorganizing the scientific and technological 
system to organization and promotion of excellency centers (highly qualified 
research teams) connected with each other, as well as with the local productive 
sector and with the international community. 

The PHARE Program started from the fact that the Romanian research 
activity took place in autonomous research institutes, very little collaborative 
both with each other and with the users of their results. Therefore, it was 
destined to stimulate research demand, to direct research according to national 
research programs and to sector programs concerning economic 
reorganization, and to connect research teams to the modern requirements of 
the industrial structures. 

The PHARE assistance focused on weaker areas of the Romanian S&T 
system: 

 the relation between the educational, training, research and 
production activities, and the technological support; 

 the formal and informal existence of convergent objectives belonging 
to different parts of the technical and economic system; 

 financing schemes designed to stimulate the creation of the required 
relations and the efficiency of the whole research-development-
application network, according to its need of international 
competitiveness; 

  the creation of pilot financing schemes based on special budget 
support, including the criteria settled for project evaluation. 

4.2.6. Bridge institutions for technology transfer 
in Romania in the R&D field  

Given the general background of the changes which has taken place in 
the field of technological research in Romania, there are several institutes 
which appeared subsequently and made technology transfer their goal targets, 
that is ―the centers for innovation and technology‖ and the ―centers for 
invention implementation‖. 
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To the researchers dealing with the relations between research and 
industry in other countries, this phenomenon seems unusual and it is also 
mentioned in the reference works (Balazs, 1994) as a peculiar aspect for Ro-
mania within the Central-European context. 

It is then surprising to witness the establishment in a quite short time of 
―two national networks in the field of technology transfer‖ at a stage when Ro-
mania is trying to cope with the challenges of the market economy, in a 
hesitant way, since it presents an out-dated offer for a demand insufficiently 
known. 

Both institutional forms mentioned above appeared in Romania starting 
with 1992, as a result of the convergence and interference of several objective 
and subjective factors which have been well used by the promoters of this 
action. It is worth mentioning that this initiative – supported by the government 
financially and logistically – belonged, initially, to some enthusiastic employees 
from the National Agency for Privatization (NAP) and, later on, to MRT which 
tried to adjust the Western models to the Romanian conditions. (Sandu, 1995). 

Although demanding, this valuable idea enjoyed a certain echo in some 
research institutes and universities, but its development requires, besides good 
intentions, a financial support at least for the start. That is why, the RDA 
initiative that did not have the needed funds could have only been implemented 
by MRT which administrated the 1% Fund. 

The strategy for the incubator network, initiated by MRT from a 
documentation partly operated by the Institute of National Economy experts, 
led to the fast implementation of this strategy, capitalizing all the available 
conditions in Romania as it follows: 

 a legislation which offered incentives to entrepreneurial initiatives and 
to small and medium sized enterprise development (RDA includes a 
special department focused on this tasks); 

 a legislative frame open to private initiative in the institutes for 
technological research (GB 1284); 

 the big amount of research works as well as the significant supply of 
inventions that had not been applied due to the lack of funds; 

 the buildings and equipment available due to the diminishing of 
research activity. 

 

Among those who accepted to ―fund‖ such an ―incubator‖ from the MRT 
network, there are many dedicated researchers who also have managerial 
skills. Encouraged by the special funds availed to MRT for the technology 
transfer as well as by the supply of facilities and equipment provided by the 
incubators, other researchers accepted to be ―incubated‖, for limited periods. In 
most cases, they did not aim at creating innovative small and medium sized 
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enterprises but to carry on various research activities initiated within institutes 
whose output had a safe market segment (i.e. ZECASIN SA, the Center for 
Invention Implementation – Craiova, the Center for Technology, Inventics and 
Business – Brasov). 

 

The features of these incubators and technology transfer centers 
are: 
 

a. A great diversity regarding the content of the judicial status and 
the mission.  

Thus, some units are commercial companies, such as ―Transilvania‖ 
Center from Brasov. Others are non-profit organizations, such as the Center for 
Business and Innovation INCERC – Galaţi or Moldosin – Iaşi; the third 
category refers to sub-units which are not legal entities and work within 
research institutes (such as ZECASIN – within the Institute for Chemistry 
Research and CITAF – within the Institute for Research and Technological De-
sign for Machine Building – Bucharest) based on leasing; the forth category 
includes those units which work on the basis of an association contract such as 
CASTIL SA – Bucharest. 

b. According to the status, the activity of the current centers for 
incubation, technology and business covers a large area ranging from 
research to production, import-export, services, personnel promotion etc. 

The research activity developed within these centers, unlike the one 
developed within the financing institutes (sometimes by the same researchers), is 
oriented towards the market and the profit is capitalized. 

Some centers – for technology transfer, such as the ones from Brasov, 
Craiova and Moldosin – Iaşi, deliver research programs at the user‘s request. 

c. The financing of the two networks was initially done from funds.  

The starting capital was provided from the 1% Special Fund for an 
amount of 3,000,000 USD (including the manager‘s wages for 6 months).The 
financier -usually an R&D institute or an university which can host such an 
activity – may also come with donations (such is the case of the Centre from 
Brasov) or with loans with zero interest rate. According to the contract settled 
between MRT and the financier for a 3-years period each center is bound to 
cover 20% of the expenses from their own resources. 

The governmental funding for the networks of centers for technology 
transfers and business in Romania, carried out through a governmental 
strategy, has played a key-role in the boom of such centers, which has been 
mentioned also by specialists from other countries. 
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d. The endowment is provided with real estate, laboratories, 
equipment either by research institutes or by the universities. 

e. The tenants are both the scientists from research institutes, 
professors or graduates of the universities and engineers from 
associated industrial companies. 

f. The activity is focused on market oriented projects and the profit 
is capitalized. 

At present, due to the lack of the funds from the Ministry of 
Research and Technology (because the Ministry of Finance contested the 
legality of these centers), most of them are in a very bed situation.  

An important role in improvement of activity of the technology 
transfer centers that are still alive now in Romania, could have the 
implementation of the second phase of the PHARE program regarding 
R&D restructuring. 

The second stage of implementing the PHARE Program is still 
taking place (1996) and could have an important role in accomplishment 
of these tasks.  

 

As a local expert, I had the opportunity to work both during the first and 
the second stages, as part of the sixth component, concerning the stimulation 
of the technological demand and of the technology transfer. I was pleased to 
learn that there was great concordance between the objectives and aims of the 
fellowship project, and those of the PHARE Program.  

This concordance concerned: 

 the identification of innovative activities and of technology demanded 
by firms; 

 the focus on SMEs; 

 the development of the institutions connecting research and 
industry, especially of the ―industrial liaison offices‖ (ILOs). 

 
The experience I gathered during the research period spent in the SEO 

of the University of Amsterdam basically contributed to my selection as a local 
expert of the PHARE Program in ―Restructuring of the Science and Technology 
System in Romania‖. 

Conceived as a ―prominent and relatively successful bridging mechanism to 
support stronger co-operation and technology transfer between a research 
institution and the wider economy‖, the key role of the ILOs is the diffusion of new 
knowledge, technologies, process techniques, skills and human resources 
resulting from the main activities of the research institution to industry, the public 
sector and society at large. 
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In order to fulfill this role, Romanian ILOs must stimulate interest in 
innovation and technological advances through their informal contacts with 
companies, as well as organized events. 

Another important role of ILOs is to bring the research institutions to a 
better understanding of the needs of industry and society in general, in order to 
inform research strategies and highlight areas of potential co-operation and 
convergence. They are the point of access at the institutional level for future 
co-operation and technology transfer. Their success can be enhanced by 
further policy measures at the coordinating and national levels. 

At the coordinating level, the PHARE experts (PHARE, 1995) include 
wide-scale programs for collaborative R&D between industry and research 
jointly defined R&D centers for collaborative and staff exchanges.At the 
national level, they include selective programs set by the National Council for 
Research and by Technology Transfer Agency, which could serve as a national 
collaborative association for industrial liaison offices and would provide a 
platform from which to disseminate training and to share experience. 

The separation of R&D activities and production during the years of a 
centrally planned economy has left a legacy of weak technological competence 
in many sectors of Romanian industry. Policy research(*) has revealed that in-
house technological competence is an essential pre-requisite for effective 
technology transfer. Given that many Romanian companies have a relatively 
low level of in-house technological competence, the bridge institutions must act 
to assist firms in such activities as personnel exchanges and concrete 
placement of research into industry. 

The relatively low technological competence of the Romanian industry in 
the technical profile and interest of cooperation between industry and research 
are important obstacles to technology transfer in Romania. In Romania, the 
pressures of transition have isolated the research basis and limited the 
diffusion of technological products, processes and skills to the wide economy. 
Both industry and public sectors are facing critical budget constraints that limit 
the possibility of investment in research and technology. In these conditions, 
ILOs can generate and facilitate the development of collaboration between 
industry and research. 

The restructuring of the research sector will have a great impact on the 
need for and design of bridge institutes, and on the role that these 
organizations should play. 

On the one hand, we should point out the necessity of research activity 
development in universities, and on the other, the reduction of the number of 
publicly-funded research institutes. The bridge institution could disseminate 
guidelines, training and shared experience in forming relations with industry, 
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marketing, negotiation techniques for intellectual property rights and similar 
issues. 

During the transition to market economy in Romania, a temporary but 
highly significant task of the bridge institution will be to effect technology trans-
fer through the transfer of skilled personnel on a permanent basis. Romanian 
industry will develop very slowly until it can replace the technological 
competence, currently lacking. The research institutes are endowed with a 
significant national investment in technically skilled human capital accumulated 
for more than forty years. By replacing these persons in industry, the research 
institutes can achieve the most effective form of technology transfer ever 
possible. 

The bridge institutions for technology transfer will not be successful if 
they are imposed from above. They must originate in the interest of the 
research institution to relate itself more fully and more effectively to the wider 
economy. An important role is called to be laid by the National Agency for 
Technology Transfer, as a national voice in matters of interest with the 
research sector, the government and the industrial associations. 

4.2.7. Increasing role of the Government in the R&D regulations 
after 1994  

The reform of R&D activity in Romania performed by MRT has as first 
task stopping the process of ―uncontrolled restructuring― between 1990-1992, 
when 40% of personnel left this sector, and preserving the component of 
technological development. In this respect it has elaborated short-term 
strategies for all R&D units in each branches, characterized by outlining short-
term strategies for all R&D units in each branch (MRT, 1995). 

In the opinion of MRT experts, the reform consists of the application of 
a flexible strategy for the development and organization of the institutes, 
which should not be limited to mere survival. New institutes have been 
established, and the already existing ones have undergone a process of 
reorganization and restructuring. 

 
The first results, in 1995, were: 

 conjunction/migration of research institutes personnel towards 
companies with the same profile; 

 several bodies and specialized research-development units have 
been established or reorganized, under the coordination of the 
Ministry of Research and Technology-MRT- (biotechnology, atomic 
energy, microtechnology, geology) and new lines of research have 
been offered support (marine research); 
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 the first stage of auditing of R&D institutes has already been 
performed which meant the auditing of approximately 80 institutes in 
the fields of machine building industry, chemistry, textiles, with the 
financial assistance of the PHARE program, and the selection criteria 
for national R&D institutes have been established; 

 the privatization process has also been started by the privatization of 
approximately 5% of all the existing R&D units and by the establish-
ment of new private R&D oriented companies. 

 
In the opinion of MRT experts, the main concrete instrument in Romania‘s 

national R&D policy is the National Research Development Program, by which the 
R&D priorities should be designed and supported. 

The most important objectives of National R&D Program for 1995 were 
the following: 

 reforming the system of public financing of R&D activities by 
introducing a competitive system for allocation of funds based on 
assessment and selection procedures; in 1995, 25% of total R&D 
funds were allotted in this way;  

 co-financing for technological transfer projects; about 11% of the overall 
R&D budget funds was allotted for co-financing up to 20% of the cost 
required by transfer projects and to implementation of R&D result; 

 the allocation of funds by priority national programs, according to the 
following structure: 

 creating and developing experimental structure for the transfer and im-
plementation of the research results as well as of logistic support for 
disseminating scientific and technological information on regional level by: 

 a national institute and regional invention centers; 

 setting up an experimental innovation network; 

 developing a existing network of business centers; 

 establishing a network of multidisciplinary R & D centers aimed to 
connect research to industry at both regional and national level (by 
the model of western industrial liaison offices). 
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There was a continuous reduction of the R&D personnel as a result of 

institute reorganization. Between 1994 -1995 the number of personnel 
decreased by 21,000 in the state research and development companies ((from 
36% to 17%) and increase in private R&D companies (from 2% to 13%). In 
1994, 48.2% of total number of employees in the research-development activity 
were researchers (of whom only 23.3% were certified researchers), 28.6% 
technicians and 23.2% auxiliary staff. The structure of the R&D personal by 
field of research in 1994. 

In 1994, the most of the R&D funds have provided by public sources, 
namely the state budget and the R&D Special Fund (68.1%). The contributions 
of economic agents to financing R&D activity have been still modest (20%). 
The R&D funds proceeded from the microproduction workshops within indus-
trial research and development institutes or other research services activities 
have represented 18% of the total amount of R&D funds in 1994.  

The R&D reform process is facing many difficulties because of the 
following blockages and disfunction: 

 the weak and inefficient co-operation between the institutions involved 
in this process: the Ministry of Research and Technology, the Ministry 
of Education, the Romanian Academy, the Ministry of Industry, the 
Ministry of Finance etc.; 

 the insufficient amount of R&D funds (0.6 – 0.8% of the GDP between 
1993-1995); 

 the obsolete and inadequate equipment of the university laboratories 
and R&D institutes; 

 the bad management of the R&D funds and the lack of criteria for 
their efficient allocation; 
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 the low level of the salaries in R&D activities, under the average 
salary at process; 

 the week informal relations between research and industry in Roma-
nia.  

 

 

Starting with 1995, pre-requisites for solving some of the above-
mentioned obstacles have appeared. In May 1995, the governmental resolution 
(H.G. 294) was given, regarding the stimulation of the economic agents in the 
process of technological transfer of the R&D results financed by public funds: 
the White Paper on the Romanian Academy Research Strategy appeared: 
amongst its four key objectives is also the competitive financing and integration 
of Academy research with University research; an abrogation of some legislati-
ve acts discouraging the Academy‘s institutes in having research contracts with 
economic agents is also expected; orientation of technological research 
towards the end-users needs, through the change in the financing system of 
the big public research institutes: their financing will be through grants and it 
will be based on programs initiated and approved by the government. 
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CHAPTER V. CONCLUSIONS  

 

1. Our research investigations proved that international experience 
in the field of the technology transfer from research to industry has a 
very high relevance for policy-making in Romania.  

We would like to resume the main stages and factors of the successive 
evolution of the research-industry interdependencies which form, at present, an 
essential component of the strategies for science and technology in Western 
countries. For the governments of these countries, those strategies have 
become important means by which the public investments for research and 
development can feed and diffuse innovation, improve performance and 
competitiveness of enterprises and contribute significantly to the 
accomplishment of the social economic objectives. 

The first stage is placed within the period 1971-1974, when the signs of 
the university-industry links showed up, after a previous separate, almost 
parallel evolution of the academic and industrial worlds. A decade later, 
literature in this field was already enriched by many studies or papers on the 
new forms of communication and co-operation between universities and 
industry. The new forms co-existed with the traditional ones. At present, we 
face a new field with great richness and diversity of relations between research 
and enterprises. The last decade was the most productive and dynamic period 
of evolution for this phenomenon emerged at the frontier and from the interfe-
rence of three fields of activity: education, scientific research, and industry. 

Many factors have urged the co-operation between science and 
economy after 1985. The deep and lasting structural crisis that affected 
developed countries and the need to relaunch growth, modified the strategies 
at micro levels and strengthened many externalities of the services, including 
science and technical ones. In many cases, passing this strategic test has 
encouraged the enterprises to solicit special research services to be performed 
on contractual basis in academic laboratories (better endowed) or in some pri-
vate or public research organizations specialized in certain fields of research. 
The new technologies were more and more the results of interaction between 
the fundamental and applied research. This was favorable to contacts between 
the universities, the traditional fundamental research centers and enterprises 
developing applied research and technological development essential to 
improve the innovation capacity. 

In the post-war period, fundamental research was developed mostly 
considering that its outcomes, though unpredictable, could have a significant 
contribution to innovation. Starting with the end of the ‗70s, the severe 
budgetary restrictions induced a new approach to innovation, conceiving it as a 
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process for which the efficiency depended on the promptitude of responses 
offered by technology to some predictable social and economic aspects of 
demand. During the ‗80s on the background of a deeper knowledge and 
understanding of the innovation process, an essential shift has occurred 
bringing close together enterprises (as exponents of the demand for new 
technologies) and universities (as exponents of the supply). 

The relationships between universities, research centers and enterprises 
have multiple aspects, from training high-skilled staff to joint research activities 
(collaborative research) and set-up of new innovative firms. Universities take 
advantage from finding better outlets for their graduates and additional funds 
for research from CO-operating in drawing up curricula and research plans, 
from the access to the culture and environment of enterprises. 

In their turn, within this relationship, enterprises can benefit from getting 
the graduates with specific skills corresponding to their needs, access to the 
services and labs of universities (especially to research and consultancy), of 
access to the public system of funding, to the academic culture and 
environment. Economy and society as a whole can profit from intensifying 
these relations by the increase of the investment returns to high-education and 
research, by creating more efficient scientific and technological systems with 
more flexible procedures for knowledge and technology transfer, by intensifying 
innovation culture in general. 

The symbiosis between research and industry emerged as a natural 
process in developed countries, urged by the necessity to cope with mutual 
practical needs as an efficient response to the pressure of a tense economic 
environment. 

 
2. Trying to briefly describe the technology transfer activity in Ro-

mania according to a comparative international analysis, one can notice 
that it is a very slowly one, because of the lack of a national system fully 
integrated for innovation, which should replace the former one – based 
on the linear model.  

It is quite a problem to recover the formal and informal relations between 
the research institutes and the industrial companies, since they were suddenly 
canceled in 1990. It will take time and the evolution depends on how a real 
competitive market will provide incentives for the technology offer. There is 
now a market of goods that is accessed only by an offer which is not 
responsive to the technological change and thus it cannot stimulate the 
innovation. On the other hand, the technology offer has to overcome its present 
state of passivity, it has to become more aggressive and persuasive – 
displaying some new and modern components valid for the international 
competition. 

The industrial research institutes should overcome the present inertia, by 
reconsidering some old research topics and at supplying some new solutions 
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for the industry that is now subject to a restructuring process. This concern 
hints not only to the research strategies at micro level, it also involves a major 
governmental option both in balancing the public expense share for research 
and in identifying the allocation means and criteria. The Romanian policy-
makers could inspire from the best Dutch and West European practices. 

One of the most important lessons to Romania could be that regarding 
the special effort of the governments for using specific complementary 
mechanisms (apart from the direct public funding of the research programs of 
national interest) in order to support the supplementary funds directed to 
technological research in strategic fields. These mechanisms are very diverse 
types, from exemptions or preferential credits to facilities for equipment 
imports. 

Like in the developed countries, in Romania, the R&D public funding 
should fulfill some tasks, that is to participate in the achievement of the priority 
objectives and, also to lead to a maximal efficiency of various resources 
coming from different sources and directed to research activity according to 
well-defined priorities, in a complete transparency and accessibility for all 
researchers, (despite their administrative affiliation), by competitive selection.  

A special concern of the Romanian government have to be the funding of 
the technological research in general and for the technology transfer in particu-
lar, starting from the idea that technology transfer from research to industry 
implies substantial funds and a greater risk margin. 

Since technology transfer from autonomously developed research to 
industry involves co-operation, team work, the very core of the new funding 
mechanisms should consist in providing incentives for co-operation between 
the partners involved both in the private and the public sector, between the 
research labs and the companies, so as to amplify the knowledge and idea 
flow by means of projects that gather two or more partners. It should be the 
permanent contacts between industry, higher education institutes, industrial 
research institutes and the governmental bodies. 

The access of the small and medium size enterprises to new 
technologies should be facilitated, especially of those units located in areas 
where the technology transfer network is less developed. The concrete means 
to achieve the technology transfer consist in a variety of programs and 
measures that support the company effort. The public S&T financing should 
stimulate new research projects and to develop new relations between the 
research teams working in the private and public sector, with a view to 
increasing the knowledge flow from the laboratories towards the companies by 
means of projects involving two or many type of partners.  

The tax incentives for research could be a specific instrument for the 
Romanian government to have an indirect involvement in guiding the 
technology transfer. 
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The newly established national Agency for Technology Transfer (within 
the Ministry of Research and Technology) could have an important role in 
facilitating the researcher‘s response to create new innovating companies. The 
goal of this agency is to promote technology transfer between public labs and 
companies, especially those of small and medium size, and to provide support 
(loans) for innovation. 

The government policies should shift their focus towards some special 
provisions for increasing enterprise capacity to develop their own innovation 
projects.  

Among the government‘s actions meant to stimulate technology transfer 
in our country some refer to the various legal provisions regarding assistance 
for advanced research in the special field and the support for technological 
innovation, and modernization of the small and medium-sized enterprises. The 
funding of this special knowledge and applied research projects should be 
done through the special institutions for medium term crediting for SMEs – 
which can offer credits on the basis of project evaluation in terms of their 
technical features and the business plan. The research programs developed 
both by the industrial companies and the research institutes could give funds 
according to the law. The incentives take different forms, ranging from low 
interest rate loans and grants to the risk capital. 

In its bi- and multi-lateral relations with other countries, the Romanian 
government should carry out negotiations for the purpose of a mutual access to 
the market and for guaranteeing intellectual property rights with a view to 
creating an international framework for science and technology cooperation. 

Romanian innovation policy should be elaborated having in view non-
sequential stages in time, passing from the research activity to the product 
development stage, but on continuous interference and feedback, that is the 
interactive model. It should pay a special attention to the design, to the feed-
back outcome upon the up-stream and down-stream stages, and to the various 
interactions among science, technology and innovation processes, in each 
stage.  

Given the increase in international competition, a new feature will attach 
to the model for technological transfer, that is the co-operation between indus-
trial companies in achieving research and perfecting technologies. The main 
ways of co-operation refer to technology exchange, joined R&D, direct 
investments, the relationship with clients. 

The technological offer could be improved by the quality of the human 
potential involved in the R&D activity, by attracting of young graduates, by 
developing the existing network of liaison -industry offices, both regional and 
national level (by the model of western industrial liaison offices). It should stop 
the continuous reduction of the R&D personnel as a result of institute 
reorganization. Between 1994 -1995 the number of personnel decreased by 
21,000 in the state research and development companies ((from 36% to 17%) 
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and increase in private R&D companies (from 2% to 13%). In 1994, 48. 2% of 
total number of employees in the research-development activity were 
researchers (of whom only 23.3% were certified researchers), 28.6% 
technicians and 23.2% auxiliary staff. 
 

3. During 1990-1994, the technology transfer through and to SMEs 
has been persuaded slowly in Romania, caused by inherent difficulties of 
transition to market economy and the lack of coherental government 
strategy in this field. The SMEs sector was less involved in the technology 
transfer process because of lack of economic incentives and of institutional and 
legal framework available to sustain the requirements of SMEs for new 
technologies. 

Governmental or non-governmental bodies might assist SMEs to 
develop strategies for their technology transfer, linking these effectively into 
their overall business strategies. 

The government can play an important role in stimulating a collaborative 
approach to R&D directly through sponsorship of support schemes or other 
actions which might be taken, which could be of considerable importance in 
stimulating awareness of technology transfer. The government can develop 
policies and programs to increase the efficiency of the existing research 
system, including the development of guidelines for the planning and manage-
ment of research programs, the assessment and evaluation of programs and 
the development of source of guidance for SMEs on how they might best utilize 
R&D as part of a wider business strategy. 

Research in collaboration with the enterprises is nearly inexistent. The 
Academy‘s institutes are at least engaged in research relationships with 
enterprises or other research institutes. Research funds are not allocated on a 
priority basis, as this does not exist, neither at R&D level, nor at industry level. 
There is a low rate of domestic and foreign technology dissemination. One of 
the major causes of the slow pace of technological improvement and 
modernization resides in the fact that the research supply does not meet the 
demand; a quantitative and qualitative deterioration as well as a decrease has 
been observed in the domestic supply of new technologies; an economical and 
social environment unsuitable for innovations, due to the lack of innovation 
incentives based on governmental regulations. 

 

4. Although, apparently, there are similarities between Romania and 
the developed countries in terms of the causes and facts which led to the 
development of the centers for incubation, business and technology, a 
more thorough look spots some major differences. 

Thus, in the Western countries, unlike Romania, most of the incubators 
and the transfer centers appeared within the universities where the fundamen-
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tal research stands at a level of national and international recognition and after 
the agreement of all decision-making bodies – including the top ones – upon 
the role of this type of research in promoting applied research and 
technological innovation. Through their established value and the prestige they 
enjoyed, the university professors can raise public attention to the results of 
their research, convince small and medium sized entrepreneurs in undertaking 
the risk to invest in the field of the innovative technologies. 

As it was shown in the first chapter of this paper, in those countries there 
is a different way to approach and understand the technological and innovation 
capacity of a country, based on the need for national networks which link 
partners from different fields: research, industry, banks, market. 

 

5. The implementation of CIS questionnaire in Romania could have a 

good impact on the further decisions regarding technology transfer and 
innovation processes at the micro level. The Dutch experience is one of the 
best which Romania might have as a model both in the process of improving 
the questionnaire and data gathering and in analyzing the results.  
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DE CE AM SCRIS ACEASTĂ LUCRARE 

 

 

Fiind cercetător ştiinţific în Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Bu-
cureşti, am participat la numeroase dezbateri publice privind evoluţiile reformei 
economice din România în anii '90. În mod repetat, pe durata unor astfel de 
dezbateri, am trăit un sentiment de nemulţumire faţă de relativa îngustime a 
cadrului conceptual şi a contextului de idei în care erau plasate unele probleme 
privind protecţia socială din România. 

Pe de altă parte, se ştie, după 1990, în România, au fost adoptate o se-
rie de decizii privind protecţia socială proiectate fără a se avea în vedere o 
concepţie unitară şi coerentă asupra necesităţilor de reformare în sectorul so-
cial. 

Toate acestea m-au determinat să părăsesc conul de umbră al celui care 
doar constată unele realităţi şi să exprim prin intermediul prezentei lucrări, une-
le consideraţii personale asupra problemelor amintite mai sus. 

Desigur, a participa la fundamentarea şi/sau clarificarea unor concepte 
ştiinţifice, mai ales când acestea se află deja în centrul unor controverse aprin-
se, constituie un demers dificil şi nelipsit de riscuri. De aceea, în cele ce ur-
mează, îmi propun nu să clarific, ci doar să semnalez unele zone mai vagi 
existente, în prezent, în câmpul de reflecţie ştiinţifică asupra protecţiei sociale, 
pe alocuri sugerând unele contexte de idei oarecum mai largi pentru înţelege-
rea anumitor probleme. 

În măsura în care voi reuşi în acest demers, sper ca ecourile produse de 
unele consideraţii prezente în această lucrare să ducă la creşterea fondului 
general de idei şi a clarităţii unor concepte. 

Autorul 
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MESAJ PENTRU CITITORII GRĂBIŢI 

 

Mulţi agenţi economici şi politicieni influenţi au afirmat, cu diverse prile-
juri, că protecţia socială este un rău necesar. 

Pe alt plan, solicitanţii protecţiei sociale au de îndurat frecvent unele ma-
nifestări mai mult ori mai puţin subtile ale stigmei sociale, poziţia lor fiind cons i-
derată oarecum dezonorantă de către mulţi dintre cei superior protejaţi. 

Utilizând argumente ştiinţifice, mesajul de fond al prezentei lucrări ple-
dează în favoarea abandonării unor astfel de atitudini, care uneori capătă ex-
presia faptelor economice şi politice. 

Să nu uităm totuşi, că oricine, oricât de temeinic ar fi protejat împotriva 
unor riscuri ale vieţii, poate deveni, prin incidenţa unor conjuncturi ce scapă 
oricărui control, abonat al protecţiei sociale – pe un interval de timp oarecare. 
Dacă alte argumente nu ne pot sensibiliza încă, cel puţin această ultimă raţiu-
ne ar trebui să ne predispună la o mai adâncă reflecţie. Trebuie să fie vreun 
înţeles ascuns în faptul că suferinţa – sub toate formele sale – nu iartă pe ni-
meni, oricât ar fi de ales şi protejat. Trebuie să fie un sens şi în faptul că nu pu-
tem evolua altfel, decât aşa, depinzând unii de alţii. Până când vom descoperi 
metasemnificaţia acestor certitudini, să acceptăm că mulţi dintre cei săraci, 
bolnavi, vârstnici, neajutoraţi ş.a. se află într-un moment al vieţii lor, când au 
nevoie de sprijin social. Să înţelegem că dincolo de problemele materiale peni-
bile ale vieţii de zi cu zi, fiecare dintre ei are de depăşit o încercare dură, o ex-
perienţă umană de graniţă, caracterizată prin restricţii uneori greu de imaginat. 

Viaţa, în general, este atât de vulnerabilă încât în ciuda oricărei protecţii 
nu poate fi scutită de experienţele dependenţei. De aceea, cu atât mai mult, 
suntem datori s-o protejăm atât cât stă în puterile şi în cunoaşterea noastră. 

lată mesajul acestei lucrări: protecţia socială este un bun necesar în ori-
ce comunitate socială în care demnitatea umană constituie o valoare şi un 
scop al progresului. Protecţia socială este o ştiinţă şi o artă simultan, care se 
află abia la începuturile dezvoltării sale. Este un instrument care facilitează 
schimbarea socială, micşorând tensiunile şi dezechilibrele. Fără ea, viitorul 
nostru devine de neconceput. Pentru că în mod sigur, cei care la un moment 
dat au nevoie de protecţie socială, în viitor se pot număra printre susţinătorii 
protecţiei sociale. 

Să ne acordăm o şansă în plus. 
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INTRODUCERE 

 

„Trăim astăzi – aproape de sfârşitul secolului douăzeci – într-o lume pro-
fund îngrijorată şi totuşi plină de cele mai extraordinare promisiuni pentru vii-
tor‖, scria Anthony Giddens (1993) la începutul unuia dintre remarcabilele sale 
discursuri ştiinţifice. 

Unele dovezi materiale atestă însă că, de fapt, această situaţie durează 
cam de la afirmarea omului pe Pământ, ca fiinţă socială. Strămoşii noştri cei 
mai îndepărtaţi – oamenii de Cromagnon care vânau prin peşterile Paleoliticu-
lui timpuriu – aveau şi ei desigur, motivele lor de îngrijorare. Altfel nu s-ar fi co-
alizat în mici colectivităţi pentru a se apăra mai bine de vitregiile unei naturi cu 
legi cam greu de descifrat (Pfeiffer, 1985; Glantz si Pearce, 1989; Leroi-
Gourhan, 1967; White, 1986 etc). 

Ca urmaşi ai acelor clanuri de vânători, astăzi, ne este greu, dacă nu 
chiar imposibil să ne autoidentificăm, altfel decât utilizând conceptul de „apar-
tenenţă socială‖. Nu ne putem delimita de ceilalţi fără a ne referi la dânşii. Înşişi 
hermiţii, marii retraşi ai lumii noastre, poartă în memorie contextul social ante-
rior izolării lor autoimpuse, ca sistem de referinţă permanent. 

Prototipul uman absolut, după cum afirmă dogma creştină, lucrând ca 
Unul asupra creaţiei sale, este în fapt o pluralitate de persoane, iar acţiunile 
sale atestă fără echivoc opţiunea pentru societate şi comuniune. 

Convieţuirea în comunitate înzestrează, deci, condiţia umană cu un po-
tenţial explorativ şi realizator fără margini. Maxime de genul „unul pentru toţi şi 
toţi pentru unul‖ concentrează valoarea unei experienţe de milenii. Să nu igno-
răm această experienţă. Istoria consemnează deja prea multe împrejurări în 
care potenţialul convieţuirii în comunitate a fost confiscat şi deviat dinspre 
avantajele sale generale. Tot istoria descrie însă şi unele împrejurări când 
acest potenţial a fost utilizat exemplar, pentru construirea avantajelor. 

Orice contract social statuează simultan unele avantaje şi unele riscuri 
pentru părţile implicate. In principiu însă, indivizii sunt precar serviţi de convie-
ţuirea în comunitate, doar când unele structuri sociale aberante contestă valoa-
rea libertăţii şi iniţiativei individuale. Această valoare însă n-a putut fi niciodată 
suprimată cu adevărat. Când a fost cazul, ea a lucrat în oameni clandestin. 

În multe împrejurări ale vieţii, acţiunea individuală este indispensabilă şi 
mult mai eficace decât cea a comunităţii. Dar acest adevăr – larg recunoscut -
nu poate umbri superioritatea clară a avantajelor vieţii în comunităţile sociale. 

În ultimul secol însă, comunităţile sociale s-au confruntat cu o serie de 
riscuri noi care au pus în paranteză celelalte riscuri ale vieţii – ca fenomen bio-
logic. Nu-i de glumit cu avertismentele ce vin dinspre profeţii postmodernismu-
lui şi ai sistemului global. 
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Totuşi, deocamdată, trăim epoca modernă, şi avem încă nevoi sociale 
care pot fi gestionate. Protecţia socială – acest concept salvator, acest aparat 
social mai mult ori mai puţin consistent, inteligent, capabil, capacitiv şi în ultimă 
instanţă, uman – iată o provocare demnă de toată atenţia. Nu ştim cum s-ar 
mai putea trăi fără el. Nu ştim cu certitudine nici cine pe cine protejează, nici 
cine pierde/câştigă pe ansamblul fiecărei comunităţi sociale ori al comunităţii 
umane în ansamblu. Înseşi conceptele de pierdere/câştig, protector/protejat, 
devin mai puţin clare într-un context social larg şi pe termen lung. 

În plus, oricât de savanţi sau specialişti am fi, vine un moment în care fi-
ecare dintre noi descoperă că mediul în care trăim prezintă şi variabilitâţi ce 
evoluează după unele legi pe care nu le înţelegem încă. Dar altă opţiune, deo-
camdată, nu putem face. Trebuie să învăţăm a trăi aici, cu toţii, într-o lume în 
care împrejurările ne obligă să acţionăm de prea multe ori, din păcate, chiar 
înainte de a înţelege cu adevărat, în întregime, ce se întâmplă. 

1. Reflecţii asupra unor idei şi concepte 

1.1. Conceptele ştiinţifice şi valorile 

Conceptele ştiinţifice sunt instrumente teoretice. Ele ne pot ajuta să înţe-
legem realităţi deosebit de complexe. 

Relevând esenţa realităţii, ele sunt formalizate prin sintetizarea unui ma-
terial analitic bogat. 

Tocmai pentru că sunt atât de utile în disocierea lumii reale, ele pot de-
veni surse de erori, mai ales când suferă de imprecizie. 

Conceptele sunt în mod necesar abstracte. Prin această calitate ele 
permit înţelegerea relaţiilor dintre evenimente aparent necorelate. 

Când se referă la comportamentul uman, conceptele omit, de obicei, de-
taliile despre persoane, în favoarea descrierii relaţiilor şi evenimentelor din per-
spectiva relevanţei lor sociale. Acest fapt provoacă însă, uneori, pierderea din 
vedere a unor realităţi importante despre fiinţa umană unică – individul. De 
aceea, anumite concepte pot fi utilizate doar câtă vreme ne sunt clare şi facil i-
tează efortul nostru de a disocia corect unele contexte teoretice mai complexe. 

Inevitabil, conceptele pe care le utilizăm în explicarea realităţii sunt impl i-
cate axiologic. Ele reflectă acele valori, pe care utilizatorul, le recunoaşte şi şi 
le asumă. 

Conceptele constituie repere de bază ale hărţii cunoaşterii. Ele induc 
uneori soluţii noi de înţelegere, ordonare şi schimbare a realităţii. 

Fiecare observator tinde să perceapă realul într-un mod care-i satisface 
aşteptările. De exemplu, dacă un analist valorizează în mod superior „principiul 
concurenţei pe piaţa muncii‖ comparativ cu – de exemplu – „fiecare individ are 
dreptul la un loc de muncă‖, atunci analistul va fi preocupat, în primul rând, de 
explicarea eşecului de a ocupa un loc de muncă, prin emiterea unor judecăţi 
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de valoare la adresa pregătirii profesionale a candidatului. Un analist care valo-
rizează superior al doilea principiu va fi preocupat mai puţin de explicarea mo-
tivelor eşecului şi, mai mult, de găsirea unor soluţii alternative pentru a mări 
oferta de locuri de muncă – având în vedere atributele prezente şi de perspec-
tivă imediată ale forţei de muncă. 

Valorile asumate şi nivelul de cunoaştere a realităţii empirice influenţea-
ză decisiv procesul de elaborare a unor concepte ştiinţifice, a unor teorii, meto-
de, tehnici şi politici de intervenţie socială. 

De exemplu, felul în care vom defini şi delimita obiectivele sistemului de 
asigurare a bunăstării sociale va reflecta atât valorile cât şi cunoaşterea noas-
tră în domeniu. 

În lumea ştiinţelor sociale există însă şi alte puncte de vedere. Max We-
ber (1946), de exemplu, unul dintre cei mai influenţi susţinători ai ideii de echi-
distanţă axiologică a analistului social, ne previne‖... ori de câte ori omul de şti-
inţă introduce în context propriile sale judecăţi de valoare, înţelegerea deplină 
a faptelor încetează‖. Desigur, judecăţile de valoare, atunci când nu sunt susţi-
nute prin argumente ştiinţifice (deci care pot fi probate) şi dacă nu servesc la 
construirea unor analize cauzale, devin gratuite. Dar judecăţile de valoare şi, în 
consecinţă, afirmarea valorilor analistului, pot fi atât de subtile încât însăşi ex-
primarea este imposibilă fără angajarea lor implicită. 

Desigur, fraze de genul „modul acesta de organizare a societăţii este mai 
bun‖ devin suspecte, câtă vreme ele reflectă doar preferinţele individuale ori 
condiţionarea culturală a autorului. Condiţionarea culturală şi preferinţele auto-
rului nu sunt însă incompatibile cu recunoaşterea unor alternative de viaţă larg 
acceptate şi preferate în raport cu altele. 

În fond, însăşi afirmarea relativităţii culturale, ca opusă etnocentrismului 
cultural, relevă asumarea unei valori. Ea sintetizează respectul faţă de valorile 
altor culturi – efect al înţelegerii unităţii primordiale a umanităţii ca fenomen cul-
tural. Totuşi, doar într-o accepţiune naivă conceptul de relativitate culturală va 
acredita ideea că omul poate trăi şi se poate afirma la fel de plenar în orice tip 
de societate şi cultură. Nu toate culturile sunt în mod egal expresive, în raport 
cu capacităţile omului de a-şi satisface trebuinţele, prin exerciţiul imaginaţiei, 
prin crearea unor simboluri, prin îmbogăţirea vieţii cu noi sensuri umane. 

Prin urmare, în orice context analitic, valorile asumate de autor trebuie 
recunoscute deschis. În lucrarea de faţă, pornim de la asumpţia că, în comuni-
tăţile umane moderne, instituţiile bunăstării sociale trebuie să fie exponenţii re-
alizării unei ordini sociale mai consistente, compatibilă cu trebuinţele umane 
fundamentale – securitatea economică, demnitatea umană şi realizarea perso-
nală. 

Există multe căi prin care o societate se poate umaniza şi moderniza. 
Unele sunt deja cunoscute, altele urmează a fi descoperite. Multe metode şi 
tehnici pot fi testate şi angajate în acest sens. 
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Idealurile general umane de genul „drepturi egale‖, „libertate‖, „şanse 
egale‖, „dreptate socială‖, „solidaritate umană‖ etc. sunt asumpţii pe care cei 
mai mulţi oameni (cel puţin în spaţiul european) le realizează. Ele constituie 
expresia moştenirii noastre culturale iudeo-creştine şi iluministe. Pe de altă 
parte însă, când se trece la punerea în practică a acestor idealuri apar conflicte 
ideologice ireductibile. Drepturile omului şi dreptul de proprietate, de exemplu, 
conţin valori contradictorii. 

De aceea, fiecare generaţie are responsabilitatea de a redefini concepte-
le ce se referă la idealurile umane, din perspectiva noilor cunoaşteri, aspiraţii 
şi, nu în ultimul rând, resurse disponibile pentru dezvoltarea potenţialului uman. 

În prezent, avem nevoie deci, de o expresie mai radicală, mai explicită, a 
valorilor noastre şi, implicit, a conceptelor noastre, în domeniul bunăstării so-
ciale. 

Mai mult decât oricând, atitudinile noastre trebuie să se sprijine pe cu-
noaşterea ştiinţifică fermă a realităţii. În acelaşi timp însă, cunoaşterea ştiinţif i-
că trebuie să-şi recunoască deschis limitele, ori de câte ori realitatea se dove-
deşte mai complexă decât posibilităţile noastre actuale de introspecţie. Şi asta, 
pentru că recunoaşterea limitelor constituie un pas obligatoriu spre depăşirea 
acestora. 

1.2. Riscurile sociale 

1.2.1. Câteva elemente istorice esenţiale 

Riscurile vieţii, ca proces biologic şi riscurile sociale, într-o formă sau al-
ta, au existat şi vor exista, cât pe Pământ vor fi oameni. 

Toate comunităţile, de-a lungul istoriei, s-au confruntat şi se confruntă cu 
ele, dar fiecare atinge performanţe diferite în această încercare. 

Preocupările teoretice pentru fundamentarea ştiinţifică a conceptelor 
„risc‖ şi „responsabilitate pentru expunerea la risc‖ au apărut cu mai mult de un 
secol în urmă, în domeniul legislaţiei muncii din Germania şi Franţa. Tot atunci 
au fost puse bazele unor sisteme de asigurări sociale într-o serie de ţări euro-
pene (Germania – 1884, Austro-Ungaria – 1887, Suedia – 1891, Norvegia -
1894, Danemarca – 1898, Franţa – 1898, Belgia – 1903, Italia – 1905). 

Prin lucrarea „Les accidents du travail‖, Felix Faure introduce în circulaţie 
doctrina „riscului profesional‖ (1882). 

Bazele teoretice moderne ale conceptelor „risc‖ şi „responsabilitate‖ au 
fost însă profund influenţate de prima reformă germană a muncii (1880-1890). 
Această influenţă a constat în schimbarea echilibrului existent anterior în relaţia 
dintre cele două concepte. Noul echilibru statua responsabilitatea financiară şi 
socială a patronilor – ca iniţiatori ai unor activităţi industriale riscante – şi dimi-
nua oarecum responsabilităţile angajaţilor, pentru eventualele neglijenţe în 
procesul muncii. 
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Însăşi edificarea conceptului „stat al bunăstării sociale‖ în Europa de 
Vest, s-a sprijinit pe conceptele „risc‖ şi „responsabilitate‖. În esenţă, două idei 
au stat la baza structurării acestui concept: 

 responsabilitatea socială poate fi dovedită prin analiza unor date sta-
tistice şi deci, este fundamentată ştiinţific. Această idee a dus la ex-
pansiunea conceptelor de „drept‖ şi „drept social‖; 

 dată fiind natura socială a riscurilor şi responsabilităţilor, statul este 
singurul în măsură de a reglementa legal cadrul concret al relaţiilor 
dintre cele două concepte (A. Rabinbach, 1996). 

 

Ca efect, a apărut un întreg arsenal de instituţii publice noi, instituţii par-
ticulare, profesiuni, ocupaţii, discipline ştiinţifice, specializări economice, juridi-
ce etc. Toate acestea au contribuit la instaurarea primelor reforme sociale în 
Europa. 

1.2.2. Riscurile sociale fundamentale 

Existenţa unor riscuri este sinonimă cu probabilitatea de manifestare 
concretă a unor prejudicii sau pagube. 

Boala, ignoranţa şi sărăcia au existat întotdeauna şi pretutindeni pe planeta noas-

tră, acolo unde au existat colectivităţi umane. Ele sunt riscuri umane fundamentale. 

Caracterul fundamental al unor riscuri rezultă din faptul că ele pot deveni 
surse ale unui număr foarte mare de riscuri derivate. Boala, ignoranţa şi sără-
cia nu numai că se pot genera reciproc dar ele pot genera aproape toate riscu-
rile umane cunoscute. Literatura axată în prezent pe problema riscurilor pare a 
sugera că există şi alte riscuri, care chiar dacă nu au fost dintotdeauna, pot de-
veni fundamentale. Şomajul, de exemplu. Efortul investit astăzi în lume pentru 
studierea impactului economic şi social al şomajului este impresionant. De alt-
fel, însuşi conceptul „risc social‖ a fost aprofundat prima oară în domeniul 
muncii. 

Probabilitatea ca unul sau mai multe riscuri derivate să devină prejudicii 
concrete, când cel puţin unul dintre riscurile fundamentale este prezent, creşte 
exponenţial. Eficienţa interrelaţiilor dintre toate riscurile, într-o comunitate soci-
ală, este cu atât mai ridicată cu cât cel puţin unul dintre riscurile fundamentale 
este caracteristic unei zone mai extinse în spaţiu şi timp.  

Ca urmare a prejudiciilor mari pe care riscurile fundamentale le-au indus 
asupra unor mase largi de oameni, mai ales în ultimul secol, sistemele de pro-
tecţie socială au fost şi sunt o preocupare de maximă atenţie pentru toate naţi-
unile. Orice sistem de protecţie socială este un instrument de prevenire, repa-
rare şi/sau compensare a prejudiciilor sociale. 

După al doilea război mondial, edificarea unor sisteme de protecţie soci-
ală noi şi reformarea celor deja existente a constituit principala strategie socia-
lă de recuperare şi dezvoltare umană în Europa. Ideile care au vizat, de pe o 
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poziţie politică sau alta, conceptualizarea şi institurea unor reţele sau programe 
de protecţie socială au gravitat întotdeauna în jurul certitudinii că unele pro-
bleme de viaţă pot deveni eliminatorii pentru individ; mai mult, ele se pot com-
pune de aşa manieră cu problemele altor indivizi încât prin extensie, acestea 
pot deveni o ameninţare pentru liniştea şi bunăstarea comunitară. 

Demersurile comunităţilor sociale de a gestiona riscurile sociale funda-
mentale, în timp şi spaţiu, au căpătat diverse forme concrete. La nivel euro-
pean însă ele au avut un fond ideatic esenţial comun, anume, instituirea unor 
reţele naţionale de servicii pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie şi învăţământ, 
asigurări sociale. 

1.2.3. Concepte corelate cu „riscurile fundamentale‖ 

În prezent, teoria socială se află în pragul unor reconceptualizări de sub-
stanţă, în ceea ce priveşte riscurile fundamentale şi derivatele lor. O serie de 
evidenţe noi, rezultate în urma unor abordări interdisciplinare a cauzelor-
efectelor corelate cu riscurile sociale, au reuşit să relativizeze unele paradigme 
iar pe altele să le situeze sub semnul îndoielii. 

Era abordărilor ştiinţifice interdisciplinare se află însă abia la început. 
Teoria sistemului global, doar în ultimele două-trei decenii, a intrat în raza de 
interes a specialiştilor. 

Pe de altă parte, concepte precum „bunăstarea individului‖, „avuţia indi-
viduală‖, „dependenţa socială‖, „responsabilitatea socială‖ – şi lista ar putea 
continua foarte mult – necesită o reconceptualizare deschisă, pe baze interdis-
ciplinare comprehensive. Prin reconceptualizare deschisă înţelegem lărgirea 
cadrului de dialog între specialiştii ştiinţelor relevante, pentru edificarea cât mai 
inteligentă a fiecărui concept, prin căutarea unui limbaj cât mai adecvat şi cât 
mai larg accesibil, apt să situeze dilemele esenţiale într-un spaţiu de cercetare, 
analiză ştiinţifică şi observaţii comune. 

În acest context semnalăm deja prezenţa unor efecte socio-economice 
nedorite ca urmare a utilizării neriguroase sau chiar a neînţelegerii exacte a 
unor termeni doar aparent interşantajabili ca: „avuţie / bunăstare a individului‖, 
„venituri / salariu‖, „reparare / compensare a prejudiciilor sociale‖, „prevenirea 
cauzei/efectului prejudiciilor / riscurilor sociale‖ etc. 

În cele ce urmează, considerăm util să examinăm unele dintre concepte-
le de mai sus, în special pe cele corelate mai strâns cu „riscurile sociale‖. 

1.2.4. Principiul minimizării riscurilor sociale 

Performanţele diferitelor comunităţi sociale în domeniul protecţiei sociale 
sunt diverse şi inegale. Nivelul performanţelor atinse la un moment dat consti-
tuie o funcţie a eficienţei structurilor preventive implementate în fiecare comuni-
tate, vizând riscurile fundamentale şi derivatele specifice. 
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În publicaţiile de specialitate este utilizată frecvent expresia „prevenirea riscuri-

lor” (risks prevention) (de exemplu, Jos Bergham, Bea Chantillon, 1993). 

Desigur, a ne propune prevenirea riscurilor sociale este în sine o valoa-
rea absolută, lăudabilă, dar utopică. Riscurile pot fi cel mult „minimizate‖ dar în 
nici un caz prevenite, câtă vreme caracteristica lor principală este incertitudi-
nea. 

Singurele acţiuni preventive pe care le putem întreprinde practic se 
adresează caracterului concret al prejudiciilor sociale previzibile. 

Diminuarea riscurilor sociale se poate realiza pornind de la următoarele 
principii: 

 cele mai eficace intervenţii sociale utilizează principii preventive adre-
sate prejudiciilor asociate statistic unor riscuri sociale; 

 când intervenţia preventivă a eşuat, trebuie angajate măsuri reparato-
rii; acestea, în unele cazuri, devin mai eficiente dacă sunt însoţite de 
măsuri compensatorii. 

Sistemele de intervenţie socială care înglobează preponderent măsuri 
compensatorii sunt cel mai puţin performante în privinţa diminuării riscurilor so-
ciale. 

Teoretic, cele mai mari riscuri sociale ar trebui să fie prezente în comuni-
tăţile care nu încorporează structuri de intervenţie pentru diminuarea riscurilor. 
Practic însă, chiar şi cele mai primitive societăţi conservă unele structuri pre-
ventive şi reparatorii, chiar dacă acestea par atipice din perspectiva conceptu-
lui modern de protecţie socială în societăţile industrializate. 

Utilizarea conceptelor de prevenire, reparare şi compensare a prejudicii-
lor în proiectarea şi aplicarea politicilor sociale, impune o disociere atentă a 
acestora pentru că ele vor influenţa decisiv calitatea vieţii unor mase largi de 
oameni. Imperativul definirii lor comprehensive devine cu atât mai pregnant cu 
cât uneori, contextul conceptual poate să inducă unele sensuri şi interrelaţii 
neaşteptate. 

Din perspectiva intervenţiei sociale posibile la un moment dat, prejudiciul 
constituie o pierdere concretă care poate avea, ori a avut deja loc, ale cărui 
efecte sunt cunoscute, certe. Diferenţa între prejudiciu şi risc constă în faptul 
că riscul are un grad de incertitudine ridicat; el poate favoriza apariţia unor pre-
judicii certe, dar poate îngloba şi contextul unor evoluţii imprevizibile. 

Prevenirea, repararea şi compensarea prejudiciilor sunt efecte ale unor 
politici sociale legale, aplicate în mediul social. Aceste politici vizează specificul 
fiecărui tip de prejudiciu previzibil şi acceptat (recunoscut) în sfera de interven-
ţie socială. Există situaţii în care unele prejudicii deşi sunt cunoscute nu sunt 
recunoscute ca obiect al responsabilităţii sociale. 

Identificarea şi delimitarea corectă a prejudiciului vizat printr-o politică 
socială trebuie efectuate înainte de a proiecta cadrul preventiv, reparatoriu 
şi/sau compensatoriu. De această etapă depinde în mare măsură profilul inter-
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venţiei sociale şi cuantumul de resurse mobilizat în scopul transformării politicii 
în practică. 

Faptul că nu orice tip de prejudiciu poate fi prevenit, reparat sau com-
pensat, cel puţin parţial, nu înseamnă că trebuie să acceptăm compromisuri 
conceptuale în delimitarea corectă a prejudiciilor. Nimeni nu poate fi obligat 
aprioric să prevină, repare şi/sau compenseze total acele prejudicii care sunt 
ireversibile. 

Prin urmare, în practica socială, prejudiciile trebuie definite din perspecti-
va realistă a posibilităţilor concrete, curente, de intervenţie socială, existente la 
un moment dat. Iar definiţiile trebuie reactualizate ori de câte ori progresul ştiin-
ţific ori alte elemente de influenţă modifică aceste posibilităţi. De exemplu, în 
prezent, cele mai multe sisteme de securitate socială, înţeleg şi recunosc ca 
prejudicii doar: 

 pierderea unor venituri din salariu; 

 deteriorarea stării de sănătate; 

 decesul persoanei titular de drepturi sociale. 
Pierderea unor venituri din salariu este evaluată prin compararea venitu-

rilor potenţiale din salariu cu eventualele venituri reziduale din salariu (dacă 
acestea din urmă există). Prevenirea acestor pierderi se realizează, de obicei, 
prin instituirea unor servicii de consultanţă pe problemele muncii (protecţia 
muncii, reorientare ocupaţională şi profesională etc). 

Repararea pierderilor de salariu, în sensul recuperării absolute a acesto-
ra din perspectiva societăţii, este practic imposibilă. Tot ce se poate întreprin-
de, când măsurile preventive au eşuat, este compensarea (parţială sau totală) 
a pierderilor la nivelul individului, prin transferarea acestora la nivelul comunită-
ţii (sau al contribuabililor din cadrul schemei de finanţare respective). 

Datorită faptului că responsabilitatea socială include responsabilitatea 
individului în cauză, în cele mai multe cazuri, compensarea pierderilor nu se 
realizează decât parţial. Situaţiile în care compensarea pierderilor se efectuea-
ză integral apar doar când comunitatea socială (prin reglementările schemei de 
finanţare) îşi asumă întreaga responsabilitate faţă de incidenţa anumitor preju-
dicii. 

În principiu, repararea prejudiciilor antrenează acţiuni menite să creeze 
un cadru favorabil reversibilităţii, prin anularea efectelor prejudiciului şi reveni-
rea titularului de drept la starea normală (anterioară producerii prejudiciului). 
Expresii extrem de sintetice ale acestui concept există în limba franceză 
(dedommagement) şi germană (Entschadigung). În limba engleză, ca şi în lim-
ba română, există termenul de „indemnizaţie‖ (indemnification). Acordarea unei 
indemnizaţii nu are, aşa cum s-ar crede, doar un caracter compensatoriu, pa-
siv. În unele situaţii însă, dimensiunea reparatorie este lăsată doar pe seama 
persoanei prejudiciate. Alteori, indemnizaţiile sunt dublate cu alte măsuri repa-
ratorii; de exemplu, în cazul şomerilor – cursurile de recalificare profesională. 



261 

 

 

În asemenea situaţii, are loc construirea unei situaţii recuperatorii, vizând ieşi-
rea din starea de şomaj, prin ocuparea unui alt loc de muncă. 

Deteriorarea stării de sănătate – ca prejudiciu recunoscut social -
înglobează toate pierderile, altele decât cele de salariu, care pot fi concretizate 
– sunt deci conceptualizate – şi pot fi evaluate în mod obiectiv. Acest gen de 
pierderi se manifestă tipic prin diminuarea capacităţilor personale de a desfă-
şura activităţile vieţii zilnice. Riscurile privind deteriorarea sănătăţii pot genera 
forme variate de prejudicii cu consecinţe mai mult ori mai puţin grave. De ace-
ea, componenta preventivă a prejudiciilor mai frecvente şi mai grave trebuie să 
ocupe atenţia specialiştilor în mod deosebit. Pentru cazurile în care măsurile 
preventive totuşi au eşuat, componentele reparatorii şi/sau compensatorii devin 
importante. Prejudiciile din domeniul sănătăţii trebuie tratate separat de alte 
tipuri de prejudicii atât la nivel teoretic conceptual (ca politici sociale) cât şi 
practic în cadrul unor servicii specializate, cu adresabilitate clară pentru fiecare 
prejudiciu în parte. Acordarea unor indemnizaţii, în asemenea cazuri vizează 
dimensiunea reparatorie prin tratament medical şi situaţional. Tratamentul situ-
aţional se referă la reajustarea mediului de viaţă zilnic al persoanei prejudiciate 
în vederea micşorării restricţiilor de mobilitate, comunicare, hrănire, locuire etc. 
impuse prin natura prejudiciului. Adesea însă, deteriorarea stării de sănătate 
este total sau parţial ireversibilă. Evaluarea în termeni compensatorii a unui 
asemenea prejudiciu este practic imposibilă şi nu poate avea o bază raţională. 
Frecvenţa apariţiei unor prejudicii ireversibile ne dă însă o idee despre adevă-
rata importanţă a măsurilor preventive. 

Deşi uneori sunt utilizate interschimbabil în exprimare şi chiar în proiec-
tarea politicilor sociale, dimensiunea reparatorie diferă net de cea compensato-
rie. 

A repara un prejudiciu înseamnă a stopa extinderea acestuia şi a crea 
un cadru de reversibilitate. Practic însă, oricât de rapid şi eficace ar fi procesul 
reparator, el lasă în urmă efecte ireparabile. Unele dintre acestea pot să fie 
compensate parţial, altele nu pot fi compensate. 

Principiul compensator întotdeauna are un caracter substitutiv atât pen-
tru titularul de drept cât şi pentru agenţii responsabilităţii sociale. De aceea va fi 
întotdeauna preferabilă intervenţia preventivă şi/sau reparatorie chiar şi în ca-
zurile pierderilor de salariu. 

In unele situaţii însă, măsurile compensatorii pe scară socială largă, sunt 
inevitabile – de exemplu, când au loc procese ample de restructurare econo-
mică. Dar chiar şi în asemenea situaţii ele trebuie dublate de măsuri reparato-
rii. Intervenţiile compensatorii trebuie aplicate doar cât timp principiile reparato-
rii nu şi-au finalizat misiunea. 

Pe de altă parte, persoana prejudiciată are obligaţia de a colabora, impli-
cându-se în procesul reparator. Responsabilitatea individuală se suprapune pe 
zone largi cu cea socială, dar cele două tipuri de responsabilităţi nu se identif i-
că. 
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Obiectivul prevenirii apariţiei prejudiciilor umane, trebuie să se bazeze pe 
un set de politici socio-economice coerente, intercorelate, comprehensive, apte 
să minimizeze, în primul rând, riscurile sociale fundamentale. 

Principiul preventiv de intervenţie socială constituie principiul de bază al 
managementului social modern. 

Toţi oamenii trebuie să fie preocupaţi de prevenirea apariţiei prejudiciilor. 
Aceasta nu constituie o obligaţie exclusivă a unor persoane, agenţii, organizaţii 
etc, chiar dacă există organizaţii sociale şi instituţii specializate în domeniu. 

Ştiinţa prevenirii apariţiei prejudiciilor trebuie să devină o componentă 
distinctă a educaţiei publice permanente. Ea constituie o misiune a vieţii inteli-
gente. Suntem aici, pe Pământ, pentru a învăţa cum să prevenim cât mai efi-
cace şi să amânăm cât mai mult propria noastră dispariţie – ca indivizi, colecti-
vităţi sociale şi umanitate în ansamblu. 

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm, persoanele, organizaţiile şi institu-
ţiile superior protejate, ca şi instituţiile specializate în domeniul preventiv, au 
responsabilităţi mai mari faţă de protejarea celor defavorizaţi. 

Principiul solidarităţii sociale constituie cheia de boltă a creşterii bunăstă-
rii generale. Acesta, împreună cu ştiinţa gândirii şi acţiunii preventive vor căpă-
ta în viitor o consistenţă de idei comparabilă cu cea a ştiinţelor exacte. 

12.5. Riscurile globale 

Un nucleu fierbinte de dezbateri conceptuale s-a cristalizat în jurul ideii 
de sistem global ce conservă riscuri universale (Axford B., 1995). În esenţă 
aceste dezbateri pornesc de la disocierea ce se poate realiza între riscurile so-
ciale existente în societăţile premoderne, moderne şi societatea postmodernă 
(BecklJ., 1994). 

În societăţile premoderne, componenta dominantă a riscurilor sociale v i-
zează viaţa ca fenomen biologic. Astfel de riscuri sunt, în general, prea puţin 
controlabile şi de aceea, ele nu au constituit obiectul unor reflecţii critice prea 
consistente de-a lungul timpului. 

Societăţile moderne însă au multiplicat aceste riscuri prin utilizarea nera-
ţională şi pe scară largă a tehnologiilor industriale. Ca urmare, reflecţia critică 
n-a întârziat să apară. Dar, deşi în societăţile moderne riscurile sociale sunt 
dificil de evaluat, practica a demonstrat că ele pot fi, într-o oarecare măsură, 
controlabile şi gestionabile. Un rol deosebit de important în cadrul acestui pro-
ces îl au sistemele moderne de protecţie socială. 

În societatea post-modernă pe care Beck o numeşte „risk society‖, unele 
riscuri se globalizează. De aceea, ele nu mai pot constitui obiectul unor preo-
cupări izolate, fragmentate, ale fiecărui stat în parte. În societăţile moderne, 
principiul de bază aplicat în protecţia socială este principiul asigurărilor sociale. 
Acesta a făcut posibilă gestionarea unor riscuri fundamentale, diminuându-le la 
cote relativ tolerabile. 
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Prin globalizarea problemelor, societatea post-modernă alimentează în-
să o serie de riscuri noi, dificil ori chiar imposibil de gestionat, prin aplicarea 
principiului asigurărilor sociale; îmbătrânirea demografică, crizele economice 
prelungite, criza militar-strategică, criza ecologică – fiecare cu aportul ei speci-
fic la agravarea situaţiei globale – nu pot fi îngrădite, limitate în spaţiu. Con-
junctura post-modernă este preconizată, deci, ca un viitor pluralist dar imprev i-
zibil din perspectiva riscurilor globale (Lash, 1993; Lash şi Urry, 1994). 

Sunt însă şi teoreticieni mai optimişti, care au atitudini constructive 
(Beck, 1994, Giddens, 1993, Derrida, 1994 ş.a.). Ei afirmă că, de fapt, abia în 
societatea post-modernă se vor crea condiţiile necesare pentru elaborarea 
unei adevărate reflecţii critice proprie acţiunii sociale concertate, mature. În 
concepţia lor, riscurile existente vor putea fi gestionate prin instituirea unor mă-
suri radicale de răspândire la nivelul întregii planete a educaţiei formale şi prin 
demistificarea şi larga popularizare a cuceririlor ştiinţei moderne. 

Sunt economişti care vorbesc despre un „mod de informare‖ nou, 
acordându-i acestuia importanţa pe care altădată o acordau modului de pro-
ducţie. 

Desigur, natura acestor dezbateri formulează în subtext, ori în hipertext 
câteva întrebări. Cât a înţeles omenirea de la începuturile sale şi până în pre-
zent despre pericolul şi incidenţa riscurilor sociale fundamentale, dar mai ales 
despre necesitatea diminuării acestora? Şi cât din experienţa trecutului, îi va 
servi în viitor pentru a se apăra mai bine, de ea însăşi? 

Mulţi teoreticieni îşi încearcă puterile lansând diverse răspunsuri pentru 
acest gen de întrebări. 

Fukuyama (1992), de exemplu, a formulat un răspuns pe care numeroşi 
sociologi, politologi şi economişti s-au simţit datori să-l dezbată şi mulţi să îl 
conteste. El a relansat în lumea de astăzi conceptul de „sfârşit al istoriei‖, afir-
mând că, în final, toate societăţile vor deveni democraţii capitalist liberale şi 
vom asista deci, la sfârşitul procesului istoric al tuturor ideologiilor politice. 
Fundamentarea ştiinţifică a ideiilor lui Fukuyama s-a dovedit însă extrem de 
vulnerabilă. 

Derrida (1994) subliniind faptul că şl în cazul în care vom asista la un 
sfârşit al dezbaterilor politice, în mod sigur acesta nu va fi dublat de un sfârşit 
al nevoilor sociale – fără a face efortul de a contesta acest concept, reuşeşte 
să-l marginalizeze. Totuşi, acest subiect stă încă în atenţia multor analişti 
socio-politici precum C.I.Waxman, D.Bell, R.Aron, S.Rousseay, R.E.Lane, ş.a. 
De-ar putea Hegel să participe la dezbateri... Conceptul hegelian de „sfârşit 
dialectic‖ formulează o viziune mult mai inspirată şi mai convingătoare asupra 
acestei dileme. 

Revenind însă la întrebările citate, vom observa că fiecare întrebare îşi 
are răspunsul său temporar. A ne propune formularea unui răspuns definitiv ar 
dovedi neînţelegerea conceptului de „timp şi istorie‖ şi n-ar servi nici unui scop 



264 

 

 

constructiv. Această problemă, în opinia noastră, va rămâne deschisă până în 
ultima secundă a planetei noastre şi probabil şi după aceea. 

Conceptul de „sistem global‖, chiar dacă nu-i conturat ferm şi conţine 
unele noţiuni contradictorii sau idei utopice, atestă debutul unei ere noi în isto-
ria gândirii umane. Controversele post-moderne au loc însă în contextul epocii 
moderne care, în unele zone ale planetei, se află în stadiul incipient sau chiar 
înainte de început. Pe de altă parte, deşi se vorbeşte mult despre globalizare 
în cultură (M.Waters, S.Hall, G.Ritzer etc.j în politică (D.Held, S.Smith, 
M.Waters, T.McGrew etc.) şi în economie (S.Lash, D.Harvey, I.Wallerstein 
etc.) în prezent, asistăm la un proces de accentuare a polarizării şi divizării pe 
multiple planuri ale vieţii politice şi sociale, de afirmare pregnantă a naţionalis-
mului etc. 

1.3. Schimbarea socială şi dezvoltarea economică 

Mulţi sociologi şi economişti au fost şi sunt încă atraşi de cercetarea 
schimbării sociale în relaţie cu dezvoltarea economică. Mulţi aspiră la un viitor 
în care umanitatea să nu mai fie traumatizată de frustrare şi suferinţă. Dar între 
aspiraţii şi fapte întotdeauna s-au interpus limitele umane, care în ultimă in-
stanţă rezumă nivelul nostru de cunoaştere şi înţelegere a lumii reale. Şi cât 
ştim astăzi chiar despre limitele umane? Cât ştim despre omul complex -
reprezentat prin omul obişnuit sau omul de geniu, omul de artă, omul de ştiinţă, 
omul religios ori omul ateu? Cât ştim despre omul de la marginea societăţii, 
omul sărac, omul delincvent, omul care face greva foamei, cât ştim despre 
omul care moare? în orice caz, mai puţin decât ne imaginăm. Astfel de oameni 
generează substanţa schimbării sociale şi a dezvoltării economice, despre care 
s-a scris foarte mult, adesea pierzându-se din vedere „omul cu toate prerogati-
vele sale‖. De aceea, cea mai mare parte a acestei literaturi nu se preocupă 
prea mult de problemele reale ale omului, de modul cum poate fi înfăptuită 
schimbarea socială în mod conştient, antrenând cât mai puţină suferinţă uma-
nă. 

Prea puţine preocupări există şi faţă de construirea unor structuri utile 
dezvoltării umane – ca scop în sine şi nu ca mijloc de expansiune economică. 

Sunt mulţi gânditori care cred că actuala cunoaştere despre om nu-i sufi-
cientă pentru a susţine un discurs cuprinzător şi coerent. Nu lipsesc doar date-
le privind începuturile omului pe Pământ ci şi unele elemente care explică ex-
trema diversitate a manifestărilor umane şi tendinţele sale evolutive. Cu toate 
acestea, cei mai mulţi oameni de ştiinţă sunt concentraţi încă pe studierea 
veşnicei probleme a dezvoltării economice. Desigur, dezvoltarea economică a 
fost, este şi va fi o problemă pentru multe naţiuni, dar prea puţină lume pare să 
înţeleagă că soluţiile acestei probleme pot fi descoperite numai prin coaliţia 
dintre toate ştiinţele şi nu prin concentrarea obstinată pe problema resurselor 
economice în sens îngust – material. În prezent, nu toţi factorii care condiţio-
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nează dezvoltarea economică şi, în consecinţă, dezvoltarea umană, sunt ana-
lizaţi cu egal interes şi introduşi în ecuaţia activităţilor utile. Unele aspecte ale 
dezvoltării culturale şi ale dezvoltării capacităţilor psihologice ale oamenilor 
sunt marginalizate şi de aceea ele constituie doar apanajul unei elite, care foar-
te rar intervine în discursul general despre resursele dezvoltării. Însuşi concep-
tul de „dezvoltare economică‖, aşa cum este înţeles în prezent, conţine o serie 
de coordonate vagi şi chiar unele premise false, în raport cu scopul explicit al 
dezvoltării şi împlinirii umane. Indicatori ca PIB/locuitor, VN/locuitor, volumul 
capitalului financiar naţional, distribuţia forţei de muncă pe sectoare ale eco-
nomiei, nivelul educaţiei formale a populaţiei – desigur, pot oferi o idee despre 
dezvoltarea economică a unei societăţi, dar cât vorbesc ei despre scopul dez-
voltării economice – admiţând că dezvoltarea economică nu constituie în scop 
în sine. Şi, din nou, ne putem întreba, cât ştiu oamenii astăzi despre ceea ce 
poate însemna, în esenţă, dezvoltarea economică a unei naţiuni. 

1.3.1. Tipuri de abordări teoretice privind schimbarea socială 

În cadrul societăţilor umane, a identifica schimbarea socială înseamnă a 
evalua cât şi cum s-au modificat structurile sociale fundamentale între două 
repere temporare (A.Giddens, 1993). 

În ultimele două secole, mulţi gânditori au fost preocupaţi de identificarea 
factorilor cheie ai schimbării sociale dar, până în prezent, nu există o părere 
unanimă în această problemă. Noile teorii care apar îşi încep frecvent discur-
sul, prin criticarea punctelor slabe ale predecesoarelor. De exemplu, adepţii 
teoriei ecologist-evoluţioniste contestă o serie de elemente ale teoriei funcţio-
nalist-structuraliste pe motivul că aceasta nu ar permite înţelegerea a două as-
pecte esenţiale ale existenţei umane – schimbarea şi conflictul (Leski şi Leski, 
1974). 

Giddens afirmă că, de-a lungul istoriei gândirii sociale, două tipuri de teo-
rii s-au dovedit mai influente: teoriile evoluţioniste şi cele materialist istorice. 
Teoriile evoluţioniste pornesc de la un fapt evident: există o tendinţă a societă-
ţilor umane de a creşte în complexitate, pe principiul divizării şi diferenţierii 
componentelor lor. Societăţile mai complexe au capacităţi mai mari de supra-
vieţuire şi afirmare decât societăţile mai simple. Teoriile evoluţioniste cuprind, 
în esenţă, darwinismul social care, începând din anii '20, a fost discreditat total, 
ca urmare a tendinţelor anumitor teoreticieni de a justifica superioritatea civili-
zaţiei vestice şi a rasei omului alb, cu ajutorul acestei teorii. O altă ramură a 
teoriilor evoluţioniste o constituie teoriile evoluţiei unilineare şi multilineare. Ce-
le unilineare afirmă că drumul spre civilizaţie este unul sigur şi fiecare societate 
trebuie să parcurgă anumite faze pentru a atinge stadiile cele mai avansate. 
Această teorie a fost abandonată în favoarea teoriei multilineare (Leski şi 
Leski, 1974) care susţine că liniile de dezvoltare pot fi variate. Evoluţioniştii 
contemporani sunt mai circumspecţi. Ei nu mai pun semnul identităţii între 
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„creşterea capacităţilor de adaptare a colectivităţilor umane‖ şi „progresul soci-
al‖. Însăşi legitimitatea ştiinţifică a conceptului de „adaptare socială‖ (împrumu-
tat din biologie) este pus sub semnul îndoielii. 

Cea mai recentă ramură a teoriilor de orientare evoluţionistă a fost dez-
voltată de Talcott Parsons. Acesta susţine că evoluţia socială ar fi o extensie a 
evoluţiei biologice sub presiunea unor agenţi universali ai evoluţiei 
(„evolutionary universals‖). 

Anthony Giddens relevă însă că şi cele mai moderne şi recente forme 
ale teoriilor de orientare evoluţionistă întâmpină mari dificultăţi în explicarea 
anumitor fenomene. În fond, nu-i deloc evident că dezvoltarea socială urmează 
îndeaproape evoluţia lumii naturale. Iar conceptul de „adaptare‖ are prea puţin 
credit în sociologie. De altfel, nici în biologie el nu dispune de o legitimitate ab-
solută. Iar clasificarea societăţilor pe criteriul complexităţii organizării sociale nu 
prezintă o relevanţă universală. Din toate acestea, tot ce rezultă este că moto-
rul schimbării sociale este cu mult mai subtil şi ascuns decât sugerează teoriile 
evoluţioniste. 

Nici concepţia materialist istorică, fundamentată de Marx, nu se mai sus-
ţine doar prin ea însăşi. De altfel, aceasta are multe elemente comune cu teo-
riile evoluţioniste, deşi nu utilizează conceptul de „adaptare socială‖. Ambele 
concepţii înţeleg dinamica majoră a schimbării sociale prin prisma interacţiuni-
lor umane cu lumea materială. 

Max Weber a criticat aceste concepţii asupra schimbării sociale, rele-
vând că există şi alţi factori cauzali, precum puterea militară a societăţilor, mo-
dalităţile de guvernare şi ideologiile – aceşti factori fiind adesea, chiar mai im-
portanţi decât componentele materialist evoluţioniste. 

Giddens apreciază însă că analiştii evoluţionişti şi cei materialişti nu gre-
şesc prin relevarea impactului pe care factorii de mediu şi cei economici îl au 
asupra dinamicii şi naturii schimbărilor sociale, ci prin atribuirea unei ponderi 
excesive acestor factori, în raport cu alte tipuri de influenţe. El susţine că 
schimbarea socială apare ca urmare a interrelaţiilor dintre trei categorii de 
agenţi: mediul fizic, organizaţiile politice şi factorii culturali. 

Raymond Bondon (1986) identifică patru tipuri de teorii asupra schimbării 
sociale: 

 cele axate pe observarea trendurilor sociale; 

 legile condiţionale de genul „dacă A atunci B‖ sau, în varianta proba-
bilistă, „dacă A atunci probabil (%) B‖; 

 teorii care analizează forma schimbării şi nu conţinutul acesteia; 

 teorii asupra factorilor schimbării. 
Teoriile axate pe observarea trendurilor sociale s-au dezvoltat prin impli-

carea statisticii în cercetarea socială. Un exemplu clasic îl constituie „teoria 
stadiilor creşterii‖ a lui Rostow sau, mai recent, „teoria trendului demografic‖. 
Este ştiut, nici o analiză a realităţilor sociale nu poate depăşi performanţele im-
puse prin limitele instrumentelor de investigare empirică. De aceea, teoriile pri-
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vind evoluţia trendurilor sociale sunt vulnerabile, în măsura în care tehnicile de 
culegere şi sistematizare a datelor lasă de dorit. Când utilizăm anumite metode 
şi tehnici statistice trebuie să ştim exact, pe ce nu ne putem baza, în formula-
rea concluziilor. Adesea, anumite realităţi, aparent paradoxale, devin explicabi-
le dacă admitem emergenţa unor trenduri ascunse, neidentificate încă. 

Al doilea tip de teorii se intersectează cu primul. Frecvent, propoziţiile 
despre trenduri se sprijină, explicit sau implicit, pe existenţa unor legi condiţio-
nale. Uneori însă, cunoaşterea unor legi care condiţionează anumite evoluţii nu 
ne ajută prea mult în analiza ori previzionarea fenomenelor sociale. Deşi legile 
cauzale cunoscute, la un moment dat, constituie un argument logic ferm, con-
textul general în care acestea s-au afirmat odată este practic irepetabil. Astfel, 
aceleaşi legi care astăzi condiţionează apariţia anumitor efecte, într-un context 
schimbat, pot favoriza evoluţii imprevizibile. De aceea, în domeniul social, pro-
gnozele au, în general, un grad ridicat de imprecizie, când nu sunt chiar hazar-
date. Întrebarea ar fi, în ce măsură ne putem baza pe cunoaşterea unor legi 
condiţionale în formularea prognozelor sociale. 

Teoriile privind forma schimbării sociale relevă cum va avea loc schimba-
rea şi nu ce se va schimba. De exemplu, dialectica schimbării sociale formulată 
de Marx diferă net de cea a lui Hegel. Ambele schiţează însă un cadru formal 
de explicare a legilor fundamentale ale schimbării sociale. 

Căutarea cauzelor şi mai ales încercarea de a disocia cauzele schimbării 
sociale au concentrat multe eforturi de analiză, dar rezultatele au fost frecvent 
contradictorii sau dificil de interpretat, deoarece o serie de factori ai schimbării 
întotdeauna rămân ascunşi. 

Cu toate acestea multe procese socio-economice de mare amploare au 
fost explicate din perspectivă cauzală. Cel puţin, aşa se crede în lumea ştiinţei. 
Boudon, de exemplu, susţine această afirmaţie referindu-se la impactul pe care 
etica religiei protestante l-a avut asupra edificării sistemului de securitate socia-
lă în Anglia. 

Desigur, intuitiv, multe afirmaţii par rezonabile, credibile. Totuşi unele ar 
trebui probate. În ştiinţele sociale însă este greu, dacă nu chiar imposibil, ca 
unele adevăruri să fie probate sau demonstrate. 

Desigur, nimeni nu va putea nega vreodată plusul absolut de cunoaştere pe 
care teoriile asupra schimbării sociale le-au adus în ştiinţele sociale. Ele au contri-
buit, mai mult ori mai puţin direct, la însăşi edificarea conceptului de dezvoltare 
umană. Însăşi atractivitatea unor astfel de teorii ar trebui să ne oblige la o mai sis-
tematică studiere a naturii problemelor umane şi la o mai mare circumspecţie faţă 
de angajarea unor factori explicativi în descrierea schimbării sociale. 

1.3.2. Agenţi ai schimbării sociale 

Cele mai multe fenomene sociale devin relevante prin acţiunile indivizi-
lor, prin comportamentul lor. Comportamentul individului constituie, de fapt, 
problema centrală, elementul de bază în discursul ştiinţific despre Om. Individul 
este cel care se naşte, se joacă, înţelege sau nu înţelege, suferă, iubeşte, ac-
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ceptă ori nu acceptă etc. Cele mai mari drame în comunităţile sociale nu se 
întâmplă decât individului care trebuie să-şi trăiască viaţa, să-şi împlinească 
menirea. 

Cu toate acestea, o mare pondere din ceea ce este individul la un mo-
ment dat – ce mănâncă, unde se joacă, cum locuieşte, unde munceşte -
depinde de societatea sau comunitatea în care trăieşte. 

Pentru a înţelege cum ar trebui să fie comunitatea socială, trebuie să 
aflăm întâi cum este individul. În acelaşi timp, pentru a înţelege cum este indi-
vidul trebuie să înţelegem cum este sistemul social în care trăieşte. 

Există sociologi şi psihologi care consideră că preocupările faţă de înţe-
legerea comportamentului individual nu-i relevant ştiinţific şi că doar evaluarea 
sumară a comportamentului grupului merită atenţie. De aceea, un volum re-
marcabil de idei au fost elaborate pe problemele „grupului social‖ – ca entitate 
de analiză sociologică. Câtă vreme însă unitatea de referinţă empirică este, în 
ultimă instanţă individul, s-ar putea pune problema dacă întrebările despreţ 
grupuri sunt relevante. Există mai multe opinii şi în această privinţă. Reţineim, 
două dintre ele, anume: 

 comportamentul grupului ca entitate distinctă poate fi analizat doar în 
termenii unor factori sociali distincţi, care îl influenţează şi nu prin re-
ferire la psihologia individului; 

 comportamentul grupului este la fel de relevant ca şi cel al individului, 
ambele fiind, în fond, concepte şi unităţi de analiză abstracte. 

În opinia noastră, individul trebuie să stea în centrul atenţiei pentru că el 
este unitatea de acţiune socială. Dar analizând comportamentul individului, 
evident, interesul cercetătorului nu se va îndrepta spre surprinderea caracteris-
ticilor unei personalităţi unice, spre predispoziţiile psihologice ori emoţiile speci-
fice ale persoanei. 

Specialiştii în psihologie socială depun mult efort pentru a deosebi acţiu-
nile grupurilor de acţiunile indivizilor. Dificultăţile metodologice ale acestui pro-
ces^ generează uneori confuzii cu efecte mari în planul proiectării politicilor so-
ciale. Adesea când unele politici se adresează grupurilor sociale dar au efecte 
neaşteptate şi nedorite asupra comportamentului indivizilor se poate observa 
dinamica fină a relaţiilor reciproce dintre indivizi şi grupuri. Şi asta pentru că 
efectul final al acţiunii grupurilor (comunităţilor) este condiţionat prin factori care 
afectează comportamentul indivizilor (de exemplu, dinamica productivităţii 
muncii ori a relaţiilor de cooperare în cadrul unui grup). Distincţia între „acţiu-
nea grupului‖ – care este, de fapt, o convenţie semantică -, şi „actele indivizilor‖ 
– ca realităţi demonstrabile empiric – nu poate fi realizată prea frecvent în ca-
drul analizelor factoriale. Când fenomenele sociale sunt analizate şi explicate, 
ori când urmărim instituirea unui program social, omiterea acestei distinpţii 
poate genera unele probleme. De exemplu, când se face o afirmaţie de genul 
„un grup conservator se opune procesului de modernizare a unei naţiuni‖ – es-
te nevoie de o analiză detaliată a determinanţilor comportamentului calificat 
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drept „conservator‖ şi a atitudinii etichetate drept „opoziţie‖, câtă vreme agenţii 
acestui comportament sunt anumiţi indivizi şi nu alţii. Când devine clar faptul că 
numai „indivizii‖ se comportă într-un fel sau altul, întrebarea logică următoare 
ar fi „cum poate fi analizat comportamentul acestor indivizi‖? Activitatea fiecărui 
om constituie o secvenţă a fluviului continuu al activităţii sociale. Diviziunea 
fluviului comportamental în unităţi care pot fi înţelese şi influenţate este o pro-
blemă de mare interes ştiinţific. 

Desigur, toată atenţia se îndreaptă spre „acţiunile semnificative social ale 
individului‖ şi nu spre comportamentul său izolat, lipsit de relevanţă pentru co-
munitate. Acţiunile semnificative social ale individului sunt acele acţiuni care 
pot declanşa reacţii din partea altor indivizi. Şi reciproc, acţiunile colective sunt 
relevante în măsura în care ele declanşează reacţii la nivelul individului, gene-
rând astfel un lanţ de reacţii. Acţiunea semnificativă social este o unitate com-
ponentă a lanţului comportamental general. Relevanţa sa derivă din efectele 
pe care Ie-a produs asupra lanţului comportamental în ansamblu. 

Comportamentul trebuie, deci, evaluat întotdeauna într-un context social, 
şi întrr-o perspectivă temporală. 

Comportamentul general relevant social este constituit dintr-o multitudine 
de secvenţe relevante care la un moment dat pot fi integrate în modele de 
comportament de diferite lungimi şi complexităţi. 

Desigur, conceptual, comportamentul uman se structurează pe un fond 
cauzal extrem de complex, el nefiind doar rezultanta interacţiunii unor compor-
tamente relevante social. Starea interioară a individului – ca factor explicativ – 
are la rândul său alţi factori explicativi. Mulţi psihologi şi sociologi teoretizează 
starea interioară a individului şi predispoziţiile sale comportamentale, utilizând 
concepte ca „motivaţie‖, „nevoi‖, „personalitate‖ şi „subconştient‖. Alţii tind să 
explice comportamentul uman prin teoria învăţării unde accentul se schimbă de 
pe starea interioară a individului, pe valori, norme, cultură. 

1.3.3. Modele umane actuale 

„Care sunt, în fond, principalele caracteristici ale omului?‖- iată o întreba-
re la care, până în prezent, n-a fost găsit un răspuns universal acceptat. 

Afirmaţiile sau postulatele referitoare la indivizi, asumate sau 
esentîalizate ca „modele umane‖, derivă în mare parte, din principiile psiholo-
giei generale şi reflectă, de obicei, „şcoala‖ de care aparţine autorul modelului. 
Semaptic, „modelul uman‖, diferă de sintagma oarecum mai vagă „concepţii 
despre om‖ ori de punctele de vedere privind „natura umană‖, prin aceea că 
„mod©lul uman‖ are un domeniu mai îngust de analiză. Modelul uman se con-
stituie dintr-un set de afirmaţii al căror subiect nu urmăreşte descrierea sau de-
finirea exhaustivă a caracteristicilor omului, ci relevarea unor caracteristici utile 
pentru scopurile teoretice şi/sau practice avute în vedere de autor. 
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În acelaşi timp, un „model uman‖ este un concept mai larg decât „perso-
nalitatea‖, aşa cum este definită de psihologi, deoarece „modelul uman‖ cu-
prinde şi unele elemente ce privesc relaţiile dintre comportamentul uman şi 
contextul social. Un model uman larg cunoscut este cel formulat de Malthus. 

Cei mai mulţi analişti sociali nu angajează un model uman explicit, utili-
zând în schimb, implicit, o serie de asumpţii, mai mult ori mai puţin vagi, privind 
modelul de referinţă. Acest gen de abordări apare frecvent când se realizează 
investigaţii asupra nevoilor umane. 

Deşi, nu întotdeauna este necesar să existe referiri explicite la „modelul 
uman‖ invocat în fiecare studiu, s-ar câştiga mult în claritate, dacă proiectarea 
anumitor intervenţii sociale economice şi cultural-politice s-ar face în prezenţa 
explicită a modelului uman avut în vedere. Modelele implicite nu sunt de prea 
mare ajutor în clarificarea unor contexte teoretice. Ele duc la formularea unor 
teorii implicite în cadrul cărora anumite abstracţii nu sunt legitime. 

În principiu, există două grupe distincte de modele umane: modelele 
psihodinamice, formulate în esenţă de Freud şi Jung şi modelele comporta-
mentale emise de Allport, Harvey, Hunt, Schroder, Miller ş.a. 

Modelele psihodinamice sunt axate pe analizarea stării interne a omului 
şi explică comportamentul uman în termenii variabilităţii stărilor psihice. 

Modelele comportamentale (behaviour-iste) sunt dominate în esenţă, de 
teoria învăţării, care derivă din psihologia experimentală. 

1.3.4. Problema unei structuri de socializare adecvate 

Construirea unei structuri de socializare adecvate pune din start o pro-
blemă fundamentală: „care sunt modelele umane pe care le valorizăm în cea 
mai mare măsură şi în ce tip de societate pot vieţui astfel de oameni‖? Cu alte 
cuvinte „cum am dori să fim noi şi în ce fel de societate ne-ar place să trăim.‖ 

Desigur, orice proces de socializare poate reuşi ori poate eşua în de-
mersul de a dezvolta acele capacităţi ale indivizilor care să le permită acestora 
deplina participare la viaţa socială şi la reînnoirea ei continuă – astfel încât 
domeniul de afirmare a libertăţii umane să fie cât mai larg. Dar, în orice caz, 
pentru exercitarea libertăţii este nevoie de existenţa unor oportunităţi şi alterna-
tive structurate social. In acelaşi timp, pentru a opta inteligent, individul are ne-
voie să conştientizeze corect relaţiile dintre scopurile sale şi obiectivele comu-
nitare. Toate restricţiile interne şi externe asupra libertăţii individului trebuie sâ 
se justifice doar din perspectiva menţinerii unei libertăţi sociale cât mai elevat 
umane. 

Orice societate democratică îşi propune să cultive omul întreprinzător, 
încrezător în propriile sale capacităţi, care se bazează, în primul rând, pe el 
însuşi. Aceste calităţi depăşesc însă perspectiva îngust economică a „între-
prinzătorului din secolul al XlX-lea‖, când proprietatea şi averea personală era 
uri argument al stimei sociale. 
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Omul care se bazează pe el însuşi trebuie să fie apt de a emite judecăţi 
de valoare pertinente asupra mediului său de viaţă. Încă din vremea lui 
EmerŞon se ştia că nu dependenţa economică este aceea care îl împiedică pe 
om să atingă realizarea deplină a facultăţilor sale, a naturii sale, ci dependenţa 
sociala. 

Posibilităţile, ca şi restricţiile conţinute în orice concept social despre li-
bertate iau, în ultimă instanţă, forma concretă a structurilor de socializare. În 
societăţile tradiţionale, familia este aceea care susţine cea mai mare pondere a 
procesului de socializare. 

In societăţile moderne rolul familiei n-a scăzut, deşi s-a schimbat sub 
unele aspecte. Acest rol a fost preluat, pe unele dimensiuni, şi de o serie de 
instituţii sociale, care, ca şi familia, pot cultiva, la un moment dat, valori sau 
antivaiori. 

O structură de socializare modernă plasează în centrul filosofiei sale ne-
voile de creştere a competenţelor umane, în vederea unei mai bune adaptări la 
exigeriţele existenţei. Înfiinţarea ori reformarea unor instituţii socio-culturale nu 
trebuie să aibă alt scop, decât dezvoltarea şi împlinirea potenţialului uman be-
nefic. 

Interesele sociale şi cele individuale deşi pot fi complementare, pot de-
veni şi conflictuale. Pe de altă parte structurile de socializare ale unei comuni-
tăţi pot cultiva, dar pot şi să submineze potenţialul de dezvoltare al oamerjilor. 
Ele pot fi o promisiune dar şi o ameninţare la adresa libertăţii umane. Jules 
Henry (1965), de exemplu, susţine că procesul de socializare, aşa cum este el 
înţeles şi practicat în societăţile urban industriale, este în mare măsură distruc-
tiv pentru tinerele generaţii. Şcoala, ca instrument de socializare, are rolul de a 
stimula tipul de personalitate şi rolurile sociale impuse printr-o cultură specifică 
– în cazul societăţilor moderne, personalitatea competitivă, dominatoare, urmă-
rind realizări materiale concrete. Aşezând acest ideal în faţa generaţiilor de ti-
neri, rolul şcolii devine acela de a implanta în minţile lor „coşmarul cultural 
esenţial – teama de eşec, invidia pentru succesul celorlalţi, absurditatea.‖ 

Personalităţile accentuate, apte să-şi menţină un nivel ridicat de auto-
nomie în raport cu prescripţiile culturale şi morale tradiţionale, capabile să 
transforme instituţiile sociale pe măsura avansării cunoaşterii, nu sunt în mod 
obligatoriu corelate cu personalitatea competitivă. Pe de altă parte, de multe 
ori, o persoană învinsă într-o competiţie trăieşte o experienţă cu o valoare mai 
ridicată în materie de cunoaştere şi înţelegere a realităţii, decât învingătorul. 

Vechile structuri de socializare pot opune o rezistenţă considerabilă faţă 
de emergenţa unor instituţii şi idei noi care favorizează dezvoltarea personalită-
ţilor capabile de deschideri originale şi valoroase. 

Erich Fromm (1964) şi Michael Maccoby (1968) sunt autorii a două con-
cepte deosebit de sugestive: „omul care iubeşte viaţa‖ (life-loving man), ca 
opus Omului a cărui dominantă este „anti – viaţa‖ (anti – life). 
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Omul care iubeşte viaţa este puternic atras de ceea ce este viu, spontan, 
creativ, liber, impredictibil şi are aversiune faţă de sterilitate, ordinea rigidă, vio-
lenţă şi distrucţie. La cealaltă extremă se situează omul „anti-viaţă‖, puternic 
atras de ceea ce este mecanic, preferând ordinea rigidă, conformitatea, 
simţindu-se frustrat şi temător faţă de ceea ce este liber şi imprevizibil, fiind 
convins că oamenii trebuie controlaţi, pentru binele lor şi al celorlalţi. 

Desigur, fiecare individ întruneşte un mix de caracteristici personale 
aparţinând celor două extreme. Există însă indivizi la care una sau alta dintre 
extreme este dominantă. În general, orientările „anti-viaţă‖ sunt compatibile cu 
personalităţile autoritare, care deţin puţine resurse de readaptare la schimbări-
le sociala şi de aceea nu le favorizează. 

Servindu-ne de această perspectivă teoretică, ar trebui deci să umani-
zăm ordinea socială pornind de la cultivarea atributelor omului „pentru viaţă‖. 
Desigur, nu întotdeauna personalitatea singură prefigurează comportamentul 
uman, câtă vreme acesta este inseparabil de exercitarea anumitor roluri socia-
le. In acelaşi timp, în orice societate este nevoie de o varietate de personalităţi 
umane, inclusiv de tipul autoritar. 

Importantă este însă distribuţia acestor tipuri de personalităţi în anumite 
puncte ale deciziei sociale, deoarece aceasta are consecinţe enorme pentru 
creşterea gradului de civilitate şi libertate al vieţii comunitare. 

Instituţiile de socializare care determină limitarea capacităţilor umane şi 
nu susţin procesul de învăţare socială, pot fi considerate disfuncţionale. Familia 
şi şcoala sunt primele instituţii de socializare care trebuie supuse unui scrutin 
critic, în orice comunitate. 

În acest context, poate ar trebui să ne întrebăm mai frecvent, care sunt 
mesajele fundamentale pe care le lansează în mediul social, instituţiile publice 
şi cele de socializare. 

1.3.5. Mesaje emise de instituţiile bunăstării sociale 

Instituţiile bunăstării sociale, în multe situaţii, în mod explicit sau implicit, 
emit mesaje despre eşecul social al solicitanţilor. Despre eşec vorbesc unele 
structuri de menţinere a nivelului veniturilor (oficiile de şomaj, oficiile de asis-
tenţă socială), unele structuri medicale şi chiar o serie de structuri ale educaţiei 
şi învăţământului. 

Este vremea să înţelegem că acest tip de mesaj nu numai că nu este 
constructiv dar nu este nici realist. Fiecare experienţă umană îşi are valoarea 
sa intrinsecă. Ne servim de o perspectivă extrem de îngustă dacă descriem 
această valoare în termenii eşecului social. La limita extremă, decesul unei 
persoane este o experienţă în contextul general al vieţii, chiar dacă sensul pro-
fund al acestei experienţe depăşeşte oarecum înţelegerea noastră curentă. 

Lecţiile pe care fiecare om le primeşte de la viaţă, în mod frecvent, scapă 
de sub controlul şi înţelegerea individului. De ce să numim aceste lecţii „eşec 
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social*? Este un eşec faptul că o persoană, handicapată printr-un accident oa-
recare, trebuie să înveţe a supravieţui altfel şi pentru alte raţiuni, în genere, de-
cât alţi oameni? De ce-i comunicăm acestei persoane impresiile noastre de-
spre presupusul său eşec social, pe toate căile – la cabinetul medical, la oficiul 
de asistenţă socială, la oficiul de pensii, pe stradă, în grupul de prieteni etc? Cu 
siguranţă, apariţia unui handicap fizic nu este o fericire, dar ea va crea un nou 
context de reflecţie, atât pentru cel în cauză cât şi pentru cei care îi sunt apro-
piaţi. Lumea nu aparţine doar celor apţi să menţină o anumită impresie de 
normalitate. Ea aparţine fiecărei fiinţe care trebuie să-şi trăiască experienţa de 
viaţă. 

Să ne amintim că nimeni nu este infailibil şi că fiecare poate deveni într-o 
zi vulnerabil. A deveni vulnerabil însă nu înseamnă a eşua, ci a trăi o exper ien-
ţă deosebită, în raport cu o anumită definiţie a normalităţii. 

Să eliminăm deci sugestiile care vizează noţiunea de eşec din concepte-
le noastre şi din toate structurile de socializare. De felul în care definim şi del i-
mităm obiectivele instituţiilor de socializare depind atitudinile fiecărui om faţă 
de ceilalţi oameni şi calitatea vieţii pe ansamblul societăţii. 

În ultimă instanţă, protecţia socială nu trebuie considerată o povară soci-
ală, un act major de bunăvoinţă şi caritate socială. Ea este o reţea de investiţii 
în capacităţi umane, creatoare de drepturi şi nu de favoruri ori compromisuri 
sociale. 

Instituţiile bunăstării sociale trebuie să constituie o reţea de suport nu 
pentru „pensionari‖, „săraci‖, „bolnavi‖, „orfani‖, „handicapaţi‖ etc. ci pentru ace-
ia dintre noi care se află în pragul, ori în cursul, unor experienţe de graniţă, dar 
creiatoare de valori umane. 

1.3.6. Cât de activă poate fi o societate capitalistă 

Societăţile pot guverna ori pot fi guvernate de procesul schimbării socia-
le. În anumite limite, ele pot dirija conştient acest proces spre atingerea unor 
Obiective impuse de o elită a puterii, ori negociate printr-un proces larg de 
particjpare socială. 

Prognozele teoreticienilor post-modernismului acreditează ideea că orice 
societate modernă tinde să devină o societate activă, capabilă de autocontrol 
şi de ghidare conştientă a schimbării. Capacităţile de coordonare a schimbării 
sociale rezumă, de fapt, abilităţile cibernetice ale unei societăţi, adică posibilită-
ţile acesteia de a colecta, procesa şi utiliza datele şi informaţiile despre ea în-
săşi. Capacităţile cibernetice împreună cu abilitatea comunităţii de a atinge 
consensul social în privinţa obiectivelor urmărite determină măsura în care 
aceasta poate fi simultan activă şi democratică. 

Democraţiile capitaliste, în general, dovedesc capacităţi reduse de a ac-
ţiona în domeniul social – exceptând situaţiile de criză. Dar chiar şi în situaţii de 
criză, răspunsul activ al acestor societăţi, în mod statistic, nu produce schimbă-



274 

 

 

rile structurale fundamentale – presupuse ca necesare pentru înlăturarea cri-
zei, în timp util şi fără costuri de resurse umane prea mari. 

Lipsa voinţei politice a segmentelor care deţin puterea de a colabora cu 
acei specialişti care oferă soluţii viabile de ieşire din criză, contribuie, de obicei, 
la menţinerea vechilor soluţii de guvernare şi de intervenţie comunitara. 

Creşterea gradului de integrare socială, în perioadele de criză econom i-
că, nu poate avea loc ignorând cel mai înalt nivel de cunoaştere şi cele mai 
irigenioase soluţii pe care le pot oferi ştiinţele socio-politice. Pe de altă parte, 
angajarea politică a ştiinţelor sociale este inevitabilă. 

Judecăţile de valoare, definirea ori redefinirea obiectivelor comunitare, 
formularea raţionamentelor care vor duce la schimbarea ori conservarea unui 
sistem, nu pot rămâne în afara oricărei orientări politice, câtă vreme instituţiile 
trebuie să fie reprezentantele anumitor valori. 

De cele mai multe ori, în societăţile democratice capitaliste, înfăptuirea 
unei reforme este preferabilă revoluţiei. Reforma socială inovează, îmbunătă-
ţeşte, dar construieşte pe fundamentele unor structuri deja existente. Ea ac-
ceptă o serie de premise care deja stau la baza funcţionării sistemului, chiar şj 
când acestea sunt fundamental contradictorii. De exemplu, o serie de caracte-
ristici ale societăţilor capitaliste sunt, de fapt, incompatibile cu principiile 
demoqratice. Proclamarea egalităţii sociale pe criteriul cetăţeniei, constituie o 
provocare permanentă faţă de inegalităţile efective ce decurg din procesul de 
stratificare economică – temelie a oricărei societăţi capitaliste. Nici o societate 
moderhă nu poate funcţiona în absenţa unui proces de distribuţie diferenţiată a 
oportunităţilor şi recompenselor. Dar când critica la adresa anumitor inechităţi 
fundarhentale depăşeşte graniţa teoretică, abstractă, şi devine explicită, vizând 
direct| acţiunea socială, ea este, în cel mai bun caz, ignorată. Mulţi dintre cei 
care deţin puterea şi au de câştigat din menţinerea unui sistem social oarecare 
se vor strădui din răsputeri să-l conserve. Este prea puţin probabil ca ei să-şi 
schimbe comportamentul, doar sub impulsul unor principii etice sau morale. 

În concluzie, nu posedăm încă, cunoaşterea necesară pentru a rezolva 
fundamental problemele noastre sociale. Aparatul teoretic relativ complex de 
care dispunem în prezent, pentru analiza domeniului social, este incomplet şi 
totodată prea sofisticat pentru a ne permite utilizarea unor tehnici radicale de 
coordonare a schimbării sociale. În fond, n-ar fi chiar imposibil să accentuăm, 
de exemplu, caracterul redistributiv al alocării resurselor, astfel încât să eradi-
căm, în mare proporţie, fenomenul sărăciei pe termen mediu şi lung. Dar valo-
rile democraţiilor capitaliste şi distribuţia puterii de decizie nu pot susţine decât 
redistribuţii minore ale veniturilor, vizând în special dimensiunile consufnului 
final – ceea ce nu face decât să conserve riscurile fundamentale cu care rie 
confruntăm, de la cele mai vechi începuturi. 

Pe de altă parte, s-ar putea pune problema şi altfel. Dacă la modul ideal, 
ar fi posibil să creem o societate din care inegalitatea şi injustiţia să fie total 
absente, oferind, simultan, fiecărui individ tot ceea ce ar cere, în mod sigur, 
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preţul unei asemenea libertăţi ar fi o uriaşă responsabilitate din partea fiecăru-
ia. Şi ne putem întreba, câţi dintre indivizi ar fi pregătiţi astăzi pentru încheierea 
unui asemenea contract social. 

1.4. Bunăstarea individului şi bunăstarea socială 

1.4.1. Bunăstarea individului 

În prezent, bunăstarea individului stă, preponderent, în atenţia literaturii 
economice, deşi şi alte discipline ştiinţifice ar trebui să se ocupe cu studierea 
acestui subiect, într-o manieră mai deschisă. 

Argumentul funcţiei bunăstării individuale este, în mod larg recunoscut, 
avuţia individuală. În definirea şi măsurarea avuţiei individuale se impune însă 
o prezeriţă interdisciplinară, câtă vreme avuţia individului rezultă din compune-
rea a trei vectori de naturi diferite, anume: avuţia fizică sau materială, care 
constă din obiectele de folosinţă îndelungată de care dispune individul la un 
moment dat, avuţia financiară – salarii, hârtii de valoare, depozite bancare 
etc. şi capitalul uman care cuprinde îndemânările, capacităţile individuale, ta-
lentele, educaţia şi pregătirea profesională a individului. Capitalul uman poate fi 
un rezultat al investiţiilor în educaţia şi pregătirea individului şi/sau o expresie a 
înzestrărilor sale naturale. 

Fiecare tip de avuţie prin prezenţa ori absenţa sa are consecinţe specif i-
ce pentru dimensionarea şanselor de viaţă şi afirmarea personalităţii umane. 
De exemplu, capitalul uman poate produce venituri de expresie monetară (ve-
niturile din activităţile cu caracter economic) sau non-monetară (satisfacţia 
muncii, bucuria cunoaşterii etc). În această accepţiune conceptul „veniturile 
individului‖ necesită o reconsiderare semantică substanţială. Veniturile integra-
le ale unui individ colectează toate utilităţile care derivă din dispoziţia asupra 
unor proprietăţi materiale (imobile, obiecte de artă, teren agricdl etc), obiecte 
de folosinţă personală sau familială, servicii şi alte facilităţi aflate la dispoziţia 
individului, la un moment dat. Acestea contribuie la consolidarea stocului total 
al avuţiei individuale care condiţionează setul individual de oportunităţi ori ca-
pacitatea potenţială de consum.a individului. 

Veniturile integrale constituie expresia cea mai complexă şi mai deplină 
a accesului la consum. Oe fapt, ele ar trebui să stea la baza evaluării nivelului 
absolut al sărăciei şi al inegalităţilor sociale. 

Operaţionalizarea acestor concepte necesită însă şi o perspectivă inter-
disciplinară. Datorită caracterului imponderabil, ori dificil de cuantificat, al mul-
tor componente ale veniturilor individuale de expresie non-monetară şi chiar 
monetară, până în prezent, pentru determinarea nivelului bunăstării individuale, 
a fost utilizată preponderent investigarea veniturilor de expresie monetară. 
Acestea constituie însă, doar o parte din numeroasele argumente ale funcţiei 
bunăstării individului şi implicit, ale bunăstării sociale. Deşi pare relativ mai 
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simplă evaluarea lor, aceasta impune, de asemenea, o abordare multidisci-
plinarâ. Diferenţa dintre veniturile de expresie monetară şi consumul efectiv al 
individului este deosebit de relevantă, dacă se are în vedere ciclul vieţii umane. 
Pe de altă parte, adesea, posesia unui anumit nivel al bunurilor de expresie 
monetară poate conferi un plus de securitate şi/sau o paletă de opţiuni mai lar-
gă asupra tuturor veniturilor individului. 

Măsurarea veniturilor de expresie monetară constituie, în prezent, cea 
mai accesibilă formă de investigare şi aproximare a avuţiei individului. Venitur i-
le monetare sunt concrete, larg semnificative şi comparabile. Calcularea ten-
dinţei centrate a veniturilor (media şi mediana), variabilitatea acestora (distribu-
ţia mărimii veniturilor în timp, rata sărăciei etc.) constituie instrumente intens 
utilizate în compararea nivelurilor bunăstării pentru indivizi, familii, alte seg-
mente demografice. Dar în ce măsură, acest tip de avuţie poate garanta bună-
starea individului rămâne o problemă deschisă . Şi modalităţile de operaţional i-
zare şi conceptualizare a cercetărilor empirice asupra veniturilor de expresie 
monetară constituie astăzi un subiect de dezbatere ştiinţifică. 

Atkinson (1983), de exemplu, susţine că nivelul veniturilor unui individ, 
într-o perioadă de timp, este dat de suma de bani pe care o persoană ar putea 
s-o cheltuie, menţinându-şi intactă avuţia personală. Expresia „ar putea‖ are 
intenţia de a releva că veniturile individului cresc doar atunci când potenţialul 
de consum creşte, indiferent dacă acesta se produce sau nu. Din context, nu 
se poate deduce însă, care este accepţiunea autorului pentru conceptul „avuţie 
personală‖. Atribuind diferite naturi acestui concept, obţinem sensuri diferite 
pentru afirmaţia autorului. 

Definiţia Haig-Simons (Simons, H. 1983) aproximează veniturile individu-
lui însumând algebric valoarea drepturilor de consum efectiv, exercitate pe pia-
ţă de către individ, cu creşterea valorică a drepturilor de proprietate ale indiv i-
dului, într-un interval dat. Creşterea valorică a drepturilor de proprietate, ev i-
dent, poate fi pozitivă, negativă sau zero. Această definiţie oferă o modalitate 
practică de măsurare a veniturilor monetare şi este mai cuprinzătoare decât 
alte modalităţi. Ea include şi unele tipuri de venituri care, în mod frecvent, sunt 
omise din definiţiile convenţionale, din motive ce ţin de cuantificarea taxelor pe 
nivelu) veniturilor. De exemplu, utilităţile ce rezultă din deţinerea unui anumit 
loc de miincă, ori a unui anumit statut profesional. 

În fond, călătoriile de afaceri, de documentare sau specializare profesio-
nală, îmbină frecvent timpul de muncă cu timpul liber într-un mozaic unic. Poa-
te fi considerată o călătorie în străinătate, în interesul serviciului, muncă pură, 
timp liber sau o mixtură a acestora? Şi cum ar putea fi evaluat impactul fiecărui 
mix de acest tip asupra veniturilor integrale ale individului? 

lată o serie de aspecte metodologice, care în ultimă instanţă, vizează tot 
conceptele teoretice, pe care definiţia Haig-Simons le clarifică într-o oarecare 
măsură. 
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Un alt concept vag, deosebit de important pentru delimitarea avuţiei indi-
vidului, este „pierderea veniturilor salariale‖ (total sau parţial). Acest concept ar 
trebui să stea în mod special în atenţia analiştilor din cadrul sistemelor de se-
curitate/protecţie socială. O serie de noţiuni cauzale de genul „şomaj‖ ori „inca-
pacitate de muncă temporară‖ au fost mai atent fundamentate. Pierderea unor 
venituri din salariu este considerată, în general, un efect al acestor cauze, ceea 
ce, în opinia noastră, este eronat. Incapacitatea temporară de muncă poate să 
existe şi fără a fi însoţită de pierderea unor venituri din salariu. (Este valabila şi 
reciproca). În fond există doar o relaţie de largă aproximare între dimensiunile 
capacităţii de muncă şi pierderea unor venituri din salariu. Sunt relativ puţini 
angajaţii recompensaţi în relaţie strictă cu capacitatea lor de muncă. Pe de altă 
parte, incapacitatea de muncă poate avea diferite stadii. De multe ori ea rămâ-
ne ascunsă şi nu are efect direct asupra veniturilor salariale. Efectul asupra 
veniturilor apare doar dacă persoana în cauză absentează de la locul de mun-
că. Aceste concepte necesită o reformulare mai raţională, mai riguroasă. Impli-
carea noţiunilor cauzale în delimitarea volumului pierderilor de salariu trebuie 
să ducă la clarificare şi rigoare logică, nu la simplificarea operaţională cu orice 
preţ. În fond, oricare ar fi cauza, pierderea unor venituri din salariu constituie 
întotdeauna expresia diferenţei dintre salariul pe care persoana prejudiciată l-
ar fi putut realiza, în absenţa prejudiciului şi salariul rezidual (dacă acesta exis-
tă încă). Orice evaluare corectă va avea deci, ca bază de calcul: 

 salariul de referinţă (S.R.), adică toate componentele conţinute în sa-
lariu la momentul apariţiei prejudiciului; 

 salariul teoretic (S.T.), care derivă din evoluţia normală a salariului de 
referinţă, în ipoteza că prejudiciul n-ar fi apărut; 

 salariul rezidual (S.r) pe care persoana îl realizează încă, prin muncă 
(dacă este cazul). 

Pierderea unor venituri din salariu (P) va fi calculată utilizând formula: 
 

P = S.T. – S.r. 
 

Demn de reţinut este faptul că pierderea de venituri şi nu cauza pierderii 
de venituri trebuie, să constituie obiectul politicilor sociale. Practic, în general, 
doar cinci categorii de cauze sunt recunoscute social: şomajul, incapacitatea 
de munca, vârsta înaintată, existenţa unor dependenţi şi decesul. Desigur, fie-
care cauză are una sau mai multe subcauze precedente. Uneori o cauză prin-
cipală coexistă cu una sau mai multe cauze secundare. Desigur, analizarea 
riguroasă a complexului cauzal care a dus la pierderea unor venituri din salariu 
este importantă, în vederea angajării măsurilor reparatorii adecvate. De exem-
plu, şomajul dublat de o (in)capacitate de muncă parţială impune angajarea 
unor măsuri reparatorii distincte, care vor îngloba şi o componentă compensa-
torie. 
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În practica socială însă, o analiză cauzală riguroasă are loc extrem de 
rar. În general, se procedează prin căutarea unor soluţii reducţioniste, cele mai 
la îndemână, preponderent compensatorii, lăsându-se procesul reparator, mai 
mult sau mâi puţin, pe seama persoanei prejudiciate. 

Serviciile specializate ale oricărui sistem de protecţie socială ar trebui să 
colaboreze atât la stabilirea cauzelor (şi, de ce nu, a proporţiei diferitelor cauze 
în complexul cauzal) cât şi a măsurilor reparatorii, alături de alte instituţii speci-
alizate în acest sens. Acest procedeu poate părea dificil şi se poate crede că el 
generează unele efecte perverse prin expansiunea aparatului de lucru al servi-
ciilor sociale. Pe de altă parte însă ne putem întreba în ce măsură practica 
efectivă actuală rezolvă într-adevăr problemele. Faptul că un număr mare de 
persoane, aproape de vârsta de pensionare, evită şomajul utilizând indemniza-
ţiile pentru incapacitatea temporară de lucru ori se retrag din câmpul muncii 
mai devreme, utilizând beneficiile schemelor de şomaj – sunt practici larg utili-
zate pe plan internaţional. Multă lume ştie că ele există, însă sunt tolerate. Lan-
ţul compromisurilor pare fără sfârşit. 

Este adevărat, procesul reparator pare cu atât mai simplu cu cât mai pu-
ţine cauze sunt recunoscute la un moment dat ca surse de prejudiciu. Este în-
să acest tip de proces, în mod real, reparator? în fond, cine suportă costurile 
tuturor compromisurilor? Pe termen scurt, s-ar părea, contribuabilii la fondurile 
sociale; pe termen lung însă, şi indirect, toată lumea. 

Prin urmare, în proiectarea politicilor sociale este corect să se pornească 
de la evaluarea pierderilor de venituri din salariu în vederea angajării unor mă-
suri reparatorii. Aceasta presupune însă conceptualizarea riguroasă a „pierde-
rilor de venituri din salariu‖. Este inacceptabil ca protecţia socială (securitatea 
socială în special) sâ-şi definească unul din obiective ca fiind menţinerea veni-
turilor populaţiei, înainte de a specifica riguros ce se înţelege prin pierderea de 
venituri. 

Analiza generală a cauzelor pierderilor de venituri din salariu poate con-
stitui un obiectiv secundar al sistemelor de protecţie socială, dar nu în mod 
obligatoriu. Acest obiectiv poate fi îndeplinit (şi chiar mai riguros) de o instituţie 
independentă care poate fi şi proiectantul măsurilor preventive în cadrul difer i-
telor sisteme socio-economice. 

Operaţionalizarea cât mai riguroasă a conceptelor „venituri integrale ale 
individului‖ şi „pierderea de venituri din salariu‖ constituie o prioritate absolută a 
ştiinţelor despre om. Prin aceasta se pot crea premisele înţelegerii corecte atât 
a fenomenului sărăciei cât şi a impactului pe care diferite politici sociale îl pot 
avea asupra acestui fenomen. Un astfel de demers va produce, în mod sigur, o 
nouă viziune asupra conceptului de „bunăstare socială‖. Să vedem însă, ce se 
înţelege în prezent, prin acest concept. 
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1.4.2. Bunăstarea socială 

Este un concept generic, extrem de vast. Construcţia lui teoretică fermă 
a început cu un secol în urmă, când o serie de naţiuni au recunoscut imperati-
vul de a stopa şi restrânge aria de manifestare a unor probleme sociale de ma-
re amploare, în ţările nord şi vest europene şi în SUA. Are o bază empirică de-
osebit de largă şi diversă. Mulţi teoreticieni susţin că „bunăstarea socială‖ nu 
poate fi definită şi înţeleasă plenar decât făcându-se referire la un context 
socio-economic concret, sau la anumite modele structurate de-a lungul timpului 
(modelul american, suedez, german, englez etc). 

„Bunăstarea socială‖ se sprijină pe trei concepte distincte, deşi există şi 
unele interferenţe între ele: „caritate socială‖, „stat al bunăstării sociale‖ şi „so-
cietate a bunăstării sociale‖. Fiecare dintre acestea sintetizează un capitol, o 
etapă din istoria dezvoltării conceptului generic. 

„Caritatea socială‖ a avut şi păstrează încă, o nuanţă intens peiorativă la 
adresa beneficiarilor. Originile psihologice ale acestei nuanţe au rădăcini istori-
ce adânci şi aproape uitate.Ele vin din intenţia de corecţie şi coerciţie socială 
pe care „generozitatea autoritară‖ a claselor favorizate au îndreptat-o, de-a 
lungul istoriei, spre cei mai puţin favorizaţi. Practic, caritatea şi coerciţia socială 
au fost puternic marcate de imperativele intereselor, mai mult ori mai puţin re-
cunoscute, ale societăţilor capitaliste timpurii, de a asista şi controla modul de 
viaţă al indivizilor, despre care se credea că ar fi eşuat economic şi social. 

Acţiunile caritabile au înglobat simultan, impulsuri altruiste, cu impulsuri 
defensive. Înainte de a căpăta un caracter organizat, caritatea socială a acţio-
nat prin intermediul unor persoane particulare, instituţii religioase etc. În timp, 
ea a devenit din ce în ce mai consistent organizată, sub forma unor aşezămin-
te pentru săraci, orfelinate etc, în zilele noastre, acestea luând expresia unor 
intervenţii sau programe sociale mai mult ori mai puţin consistente şi cuprinză-
toare, finanţate public sau voluntar. Formele tradiţionale ale carităţii sociale 
funcţionează şi astăzi, în cadrul unor fundaţii sociale, asociaţii caritabile, aşe-
zăminte religioase pentru săraci etc. 

Instituirea „statului bunăstării sociale‖ ca formă de înfăptuire a justiţiei 
sociale în SUA şi în ţările vest europene a marcat începutul fazei de consolida-
re a intervenţiei sociale pentru diminuarea riscurilor fundamentale, prin inter-
mediul autorităţii statului. 

Deşi, la nivel mondial, formele concrete ale capitalismului bunăstării so-
ciale sunt numeroase, scala teoretică a acestora conţine trei puncte de reper: 
bunăstarea socială liberală, corporatistă (sau instituţională) şi social democra-
tă. Această scală relevă, în fond, măsura în care statul se implică în procesul 
de eliberare a indivizilor defavorizaţi social de sub presiunea forţelor economiei 
de piaţă, ale stratificării sociale şi ale pieţelor muncii. 

Acestea constituie trei dimensiuni esenţiale ale intervenţiei diferitelor sis-
teme ale bunăstării sociale în influenţarea calităţii vieţii, astăzi în lume. Astfel, 
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în timp ce statul social democrat recunoaşte dreptul fiecărui cetăţean al său la 
ocuparea unui loc de muncă, urmărind structurarea unei societăţi orientate 
spre valorizarea muncii – ca sursă a bunăstării sociale, statul corporatist nu 
garantează angajarea în muncă a tuturor celor apţi şi doritori să muncească, 
dar compensează parţial pierderea veniturilor în situaţiile de şomaj. 

În timp ce statul liberal oferă servicii de protecţie socială, în general, pe 
principiul rezidual, în statul democrat social domină oferta socială universalistă. 
Statul corporatist practică un mix oarecare al ofertei, situat mai aproape de una 
sau alta dintre extreme. 

Teoretic, serviciile de asistenţă socială, sau resortul economico-social ul-
tim de menţinere a nivelului de subzistenţă, intră în acţiune doar când alte mij-
loace sociale nu au reuşit să asigure bunăstarea socială a anumitor indivizi. 
Formele concrete şi amploarea economică a intervenţiei asistenţei sociale dife-
ră de la stat la stat, atât ca urmare a evoluţiei lor istorice cât şi a volumului de 
resurse sociale destinate acestui scop. De fapt, asistenţa socială nu este un 
serviciu ferm consolidat, nici în cele mai dezvoltate ţări. Cu cât sistemele pr i-
mare de menţinere a securităţii economice sunt mai complexe şi mai eficiente, 
cu atât serviciile de asistenţă socială au un domeniu mai restrâns de activitate 
şi sunt mai slab structurate. 

Modelele şi tehnicile de intervenţie socială pentru diminuarea riscurilor 
fundamentale, practicate în ţările capitaliste dezvoltate (mai ales Germania şi 
Anglia), au constituit o sursă de inspiraţie pentru aproape toate naţiunile lumii. 

Înfăptuirea bunăstării sociale în faza consolidată a statului bunăstării so-
ciale, frecvent numită şi „faza securităţii sociale‖ a fost dominată de preocupări-
le faţă de insecuritatea economică asociată cu şomajul şi incapacitatea de 
muncă din diverse motive (boală, vârstă înaintată, maternitate etc). 

Trecerea de la faza securităţii sociale la cea a planificării sociale este un 
pas dorit şi urmărit de multe naţiuni. Cum şi dacă vor reuşi statele lumii să re-
glementeze şi să organizeze, în viitor, intervenţia socială astfel încât să micşo-
reze efectele nedorite, ale acţiunii forţelor economiei de piaţă (ori ale altor tipuri 
de economii), ale stratificării sociale şi ale pieţelor muncii (ori ale altor structuri 
de alocare a locurilor de muncă) este încă o problemă deschisă. 

Unii teoreticieni indică o serie de soluţii generice pentru această proble-
mă. De exemplu, „prin angajarea deplină a forţei de muncă disponibile, prin 
realocarea resurselor astfel încât să se evite inechităţile în distribuţia venituri-
lor, locuinţelor, educaţiei şcolare, asistenţei medicale şi a altor servicii umane 
esenţiale‖ – afirmă John M.Romanyshyn (1971). 

Observăm că această soluţie a fost indicată cu un sfert de secol în urmă, 
de către un analist american, referindu-se la societatea americană. Fără discu-
ţie, principiile conţinute în această soluţie atestă valorile doctrinei socialiste. 
Există însă mulţi autori care, fără a fi recunoscuţi ca exponenţi ai ideilor socia-
liste, dau acelaşi tip de răspuns şi în anii '90. Nu-i vom cita aici. Ne vom întreba 
însă, cât a reuşit societatea americană, într-un sfert de secol, să atingă acest 
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deziderat. De-ar fi să observăm doar structurile de acordare a asistenţei medi-
cale ori situaţia şomajului american în ultimele două decenii şi nu mai este ne-
voie de comentarii. Şi asta nu pentru că analiştii sociali americani n-ar fi ascul-
taţi în cele mai influente medii politice şi nici pentru că obiectivele citate par oa-
recum utopice. Exemplul reuşitei democraţiei sociale suedeze demonstrează 
că acestea nu sunt utopice. Ce constatăm însă? în anii '90 chiar şi suedezii 
privesc cu un nou interes spre ideologia liberală. 

În deceniile şapte şi opt, în toate ţările europene, a persistat ideea că un 
stat (socialist sau capitalist) relativ autonom, ar putea interveni în spijinul seg-
mentelor sociale defavorizate, diminuând disparităţile şi inechităţile sociale cele 
mai vizibile. Această idee a generat însă un efect concret – scăderea PIB/loc. 
(în valoare reală), ceea ce a declanşat un puternic proces inflaţionist şi, de 
aceea, diminuarea progresivă a resurselor destinate intervenţiei sociale. Astfel, 
în prezent, asistăm la o tendinţă generală de retragere a statelor din domeniul 
protecţiei sociale. Redistribuţia resurselor sociale utilizează tot mai frecvent 
principiul rezidual. Principiile universaliste devin tot mai greu de susţinut finan-
ciar. Interesele statelor se îndreaptă din nou spre favorizarea acumulării capita-
liste, chiar dacă mecanismele care au creat un anumit consens social în anii 70 
şi '80 sunt sacrificate. Politicile neo-corporatiste scapă de sub controlul maselor 
populare. Aceste politici exclud segmente sociale tot mai consistente din cadrul 
structurilor redistributive, mai ales atunci când acestea nu au o bază de acţiune 
socială corporativă. Intervenţiile protecţiei sociale devin tot mai lipsite de sem-
nificaţie economică iar statele îşi pierd tot mai mult credibilitatea. 

În ce măsură imaginea descrisă mai sus anunţă zorii unei epoci a planifi-
cării sociale şi a introducerii unor noi reforme sociale este greu de spus. 

Richard Titmuss afirma în anul 1963 că etica fundamentală a statului bu-
năstării sociale prevede oferta unor şanse egale în domeniul educaţiei, îngrijirii 
medicale şi al tratării adversităţilor naturale sau artificiale ale vieţii. Tot el adău-
ga că acestea sunt de fapt, concepte ce aparţin unei etici a trecutului, deşi au 
rămas încă nerealizate practic. 

Dacă astfel se puneau problemele în America anului 1963, cu cât mai 
pregnant se pun ele astfel, astăzi, pentru toate societăţile moderne? 

1.5. Protecţia socială 

1.5.1. Conceptul de protecţie socială 

Noţiunea de „calitate a vieţii‖ suferă de o bogăţie de sensuri şi posibilităţi 
absolut stânjenitoare – afirma Scanlon (1993). Această caracteristică este, 
comună, de fapt, tuturor conceptelor corelate cu „calitatea vieţii‖. Complexita-
tea existenţei umane induce uneori dificultăţi mari de înţelegere, conceptualiza-
re şi exprimare. Doar astfel se poate explica prolificitatea sensurilor, nu rare ori 
contradictorii, pe care diferiţi autori le atribuie aceloraşi concepte. „Protecţia 
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socială‖ nu face excepţie. Fiecare utilizator al acestui concept crede că ştie la 
ce se referă şi mai ales ce vor înţelege receptorii mesajului. De fapt, ca şi „bu-
năstarea socială‖, al cărui asociat este în mare măsură, conceptul „protecţie 
socială‖ nu poate fi invocat cu sensuri implicite decât în cadrul unui context ex-
plicit, pentru că el poate avea rezonanţe diferite pentru diverşi receptori ai me-
sajului. Într-un fel este receptat acest concept în Europa de Vest şi altfel în 
SUA ori America Latină, Orientul Apropiat sau Europa de Est. 

Pe de altă parte, relaţiile acestui concept cu alte concepte ca: sistemul 
securităţii sociale, asistenţa comunitară, serviciile publice, serviciile sociale, 
taxele publice, dezvoltarea umană, dezvoltarea economică, creşterea econo-
mică – şi lista ar putea continua foarte mult – constituie, de asemenea, o lume 
de idei şi concepte care în numeroase contexte, rămân vag conturate; de 
exemplu, referindu-se la protecţia socială, John Ditch (1996) precizează că 
aceasta cuprinde securitatea socială şi sănătatea publică. Să înţelegem că alte 
tipuri de intervenţie socială, în concepţia autorului, nu sunt incluse în protecţia 
socială? 

O viziune apropiată de aceea a lui John Ditch apare şi în studiul realizat 
de Consiliul Comunităţii Europene în anul 1993, asupra protecţiei sociale din 
statele membre ale comunităţii (vezi Social Protection in the Member States of 
the Community, Situaţia din 1 iulie 1993, Evolution MISSOC, CEC Brussels). 

Să înţelegem deci, că unele seivicii comunitare de supraveghere a copii-
lor sau serviciile publice de educaţie şcoală primară ori scutirea de plata taxe-
lor publice etc. nu ar trebui incluse în activităţile protecţiei sociale? Şi totuşi 
există ţări care includ în mod explicit sau implicit aceste activităţi, pe lângă mul-
te altele, în domeniul protecţiei sociale. 

De fapt care sunt activităţile public putea fi reunite sub genericul „protec-
ţie socială‖? La această întrebare pot fi date mai multe răspunsuri corecte. Ac-
tivităţile concrete pe care fiecare naţiune le consideră de resortul protecţiei so-
ciale depinde de perspectiva pe care decidenţii politici o au asupra acestui 
concept şi de tradiţiile de protecţie socială existente în fiecare ţară. Pe de altă 
parte, o serie de analişti sociali pot avea o concepţie deosebită de aceea a 
decidenţ lor politici şi chiar în raport cu practica socială. De exemplu, mulţi au-
tori exclud educaţia şi învăţământul din domeniul protecţiei sociale, în timp ce 
ignoranţa este considerată un risc social fundamental, care este avut în vedere 
de către multe sisteme de protecţie socială (mai ales în ţările în curs de dezvol-
tare). Însuşi conceptul „resurse sociale‖ este vag conturat. În general, prin re-
sursele sociale ale unei societăţi umane se înţeleg acele resurse secundare 
care se redistribuie în scopul atingerii unor obiective sociale de larg interes. 

În prezent, în cele mai multe ţări, resursele sociale sunt colectate în dife-
rite puncte de decizie – de exemplu, spre bugetele publice (sau guvernamenta-
le), spre fondurile de asigurări sociale, spre fondurile constituite la nivelul unor 
organizaţii caritabile, religioase ori cu diverse obiective sociale (precum fundaţi-
ile). Unele organizaţii cu scopuri umanitare funcţionează la nivel internaţional. 
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Nu dispunem încă de o concepţie unitară asupra modului cum ar trebui 
utilizate aceste resurse. Uneori, utilizatorii concurează pentru atragerea resur-
selor sociale dinspre punctele de decizie. Alteori, unele acumulări de fonduri se 
constituie pentru atingerea unor obiective sociale stabilite anterior. 

Destul de frecvent (mai ales în ţerile sărace) protecţia socială este un 
exerciţiu pe care administraţiile publice îl desfăşoară ca rezultat al presiunilor 
sociale, ori pentru detensionarea unor pi nete de conflict social. La ora actuală 
nu există prea multe naţiuni care îşi fiermit să ducă politici preventive de pro-
tecţie socială. În cele mai multe ţări, protecţia socială intervine „post factum‖ 
adică în scopuri reparatorii şi compensatorii. Ea este deci, un complex de acti-
vităţi publice şi sociale care au loc pe! mai multe planuri şi la diferite nivele ale 
vieţii comunitare. Cu cât sursele generatoare de protecţie sunt mai numeroase, 
mai capacitive, mai diversei ca adresabilitate şi cu un grad de autonomie mai 
ridicat, şansele realizării unei protecţii sociale mai avansate şi mai compacte 
cresc. Corelarea activităţilor de protecţie socială, la nivel naţional, nu este in-
compatibilă cu autonomia surselor de finanţare. În general însă, când această 
corelare nu are loc, activitatea de protecţie socială este mai puţin eficientă. 

Obiectivele diverselor sisteme moderne de protecţie socială, deşi apa-
rent sunt extrem de diferite, pot fi reunite sub genericul unor preocupări princi-
pial comune. Astfel, sunt avute în vedere: 

 sistematizarea mecanismelor şi instituţiilor de protecţie socială versus 
riscurile fundamentale şi unele riscuri derivate; 

 facilitarea unui acces câ: mai echitabil la resursele sociale persoane-
lor defavorizate; 

 garantarea unui minim ele resurse ce vizează supravieţuirea celor 
aflaţi în stare de risc economic avansat; 

 instituirea unor structuri ele socializare şi dezvoltare umană pe princi-
pii universaliste. 

1.5.2. O protecţie socială civilizată. Relaţii între schimbarea socială, 
procesul de civilizare şi protecţia socială 

În România, după anul 1990, a apărut frecvent, în mesajele mass-media 
şi chiar în unele lucrări ştiinţifice, sintagna „o protecţie socială civilizată‖. Ce 
înţelege fiecare, ori ce s-ar putea înţelege în mod obiectiv prin această sintag-
mă este mai puţin clar. 

De fapt, conceptul de civilizaţie se referă la o varietate atât de largă de 
realităţi încât nimeni nu le-ar putea inventaria vreodată. Deşi ideile emise în 
cadrul acestui concept sunt extrem de numeroase, în general, autorii nu pro-
duc definiţii riguroase ale „civilizaţiei‖. 

Huntington (1993) identifică opt civilizaţii contemporane (civilizaţia vesti-
că, confucianistă, japoneză, islam că, hindusă, slavă-ortodoxă, latino-
americană şi africană) despre care afirma că se află într-un conflict tacit dar de 
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mari proporţii. Fiecare civilizaţie concu'ează la înlocuirea modelului politic in-
ternaţional actual (iniţiat de civilizaţia vestică), bazat pe conflictul ideologiilor, 
care a alimentat în ultimele decenii răzlwiul rece. Aceste opt civilizaţii vor fi 
principalele surse de politici globale în urnea de după încheierea războiului re-
ce. 

Dar ce relaţie există între statele naţionale – ca exponente ale unor ideo-
logii politice, procesul de civilizare şi protecţia socială? In ce constă, de fapt, 
procesul de civilizare? 

Norbert Elias (1994) afirmă, că în isenţă, civilizarea unei grupări sociale 
rezidă în schimbarea comportamentului uman, într-o direcţie specifică. La nivel 
individual, asemenea schimbări nu se intenţionat şi deplin conştient. Procesul 
de civilizare nu este un scop în sine, planificat şi urmărit riguros, pe un termen 
oarecare. Nimic din ceea ce consemnează istoria, nu indică prezenţa unui 
element premeditat, cu referire directă la procesul de civilizare. Acest proces 
însă a avut loc în cadrul unor sisteme sociale, în cadrul unor tipuri specifice de 
ordine socială. Diverse complexe de restricţii şi libertăţi la adresa grupurilor au 
influenţat restricţiile şi libertăţile la nivelul fiecărui individ în parte. 

Procesul de civilizare a avut loc pe parcursul unor secole de progres 
lent, de întrepătrundere a relaţiilor, acţiunilor, planurilor, emoţiilor pacifice sau 
ostile ale oamenilor. Ţesătura socială care conţine toate lanţurile comporta-
mentale şi toate acţiunile izolate ale indivizilor constituie fondul schimbării soc i-
ale şi mediul de afirmare a unor valori si a unor modele de comportament pe 
care nimeni nu Ie-a proiectat în mod, deliberat. Însă toate aceste tipuri de in-
terdependenţe produc şi sunt produsul unor tipuri de structuri sociale restrictive 
care sunt mai puternice şi mai eficiente decât orice sistem coercitiv. 
În cadrul teoriei sociale, conceptul de civilizaţie a fost abordat din cele mai diverse per-

spective. Fără pretenţia de a contribui la acest efort impresionant de analiză şi sinteză, 

ne propunem să descifrăm măcar unele din mesajele implicite pe care românii de astăzi 

le emit când aspiră spre „o protecţie socială civilizată” ori, când, lansând un nou proiect 

de lege a asigurărilor sociale, se inspiră din surse germane. 

Practic, în limba română, nu exist[ prea multe contexte, în care să nu ne 
exprimăm cu sens, când afirmăm „este civilizat‖ ori „nu este civilizat‖. În acelaşi 
timp, pare destul de dificil să sintetizăm, în câteva cuvinte, înţelesul acestor 
calificative. Observând însă ce calităţi comune relevă ataşarea acestora diferi-
telor contexte de exprimare, constatăm că ele poziţionează opiniile noastre, în 
raport cu valorile civilizaţiei vestice. Caracteristica dominantă a civilizaţiei vesti-
ce este competiţia. În comunităţile vestice funcţiile sociale au devenit din ce în 
ce mai diferenţiate, sub presiunea competiţiei sociale şi a concurenţei econo-
mice. Cu cât funcţiile sociale ale unei comunităţi sunt mai diferenţiate şi mai 
numeroase, cu atât numărul de grupuri de care un individ depinde la un mo-
ment dat, este mai mare într-un asemenea tip de civilizaţie ţesătura acţiunilor 
umane devine din ce în ce mai exigentă, pe criteriul funcţionalităţii sociale şi nu 
supravieţuiesc social decât indivizii care îşi ajustează comportamentul cu o 
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acurateţe avansată. Acest proces capătă în timp, un caracter conştient. Pe 
măsură ce autocontrolul individului asupra propriului comportament devine mai 
complex şi mai stabil, acesta se instituie ca un progmm automat, creator de 
conştiinţă. 

Aceste generalităţi clarifică însă pfea puţin din ceea ce înţeleg românii 
astăzi printr-o protecţie socială civilizată. 

În fond, nici indivizii şi nici popoarele vestice nu s-au comportat consec-
vent într-o manieră pe care am pi tea-o eticheta drept civilizată. În plus, dacă 
adâncim analiza noastră, observăm că nu există o suprapunere semantică per-
fectă în privinţa conceptului „civilizaţie‖ şi a derivatelor sale. Cu atât mai puţin 
în privinţa a ceea ce înţelege fiecare societate printr-o protecţie/securitate so-
cială civilizată. Asupra conceptelor de protecţie/securitate socială, în accepţiu-
nea civilizaţiei vestice, vom reveni mai pe larg în capitolele următoare. 

În ceea ce priveşte conceptul „civilizaţie‖, citându-l din nou pe Norbert 
Elias (1994), aflăm că pentru englezi şi francezi, pe de o parte, civilizaţia – 
printre altele – sintetizează un ethos,un sentiment complex de mândrie, demni-
tate şi conştiinţă comunitară, care au ca suport contribuţia acestor naţiuni la 
progresul general al umanităţii. Germanii, pe de altă parte, gândesc „civilizaţia‖ 
în termeni utilitarişti. Utilităţilie civilizaţiei vizează însă, doar zonele superficiale 
ale existenţei umane – aparenţele materiale. Conceptul preferat de germani 
pentru a se autodefini este „cultură‖ (Kultur). Doar cultura poate îngloba ideile 
lor despre valorile autentice, despre demnitate şi mândrie naţională, despre 
ceea ce ei numesc „idejntitate germană‖, şi „ethos german‖. 

Diferenţele de conţinut relevate de Norbert Elias nu sunt, cum poate am 
fi tentaţi să credem, superficiale, minore. Ele au efecte în planul existenţei so-
ciale. 

Dacă în accepţiunea engleză şi franceză civilizaţia cuprinde toate dome-
niile vieţii, inclusiv cultura, germanii manifestă o tendinţă accentuată de scinda-
re a celor două concepte. Ei separă ceea ce poate fi aliniat sub conceptul civ i-
lizaţie – adică domeniile economic, politic, social – de ceea ce înseamnă cultu-
ră – adică religie, artă, identitate naţională – valori intelectuale perene. 

Peter Pulzer (1995) relevă faptul că germanii sunt divizaţi chiar şi în pri-
vinţa accepţiunii conceptului de „identitate germană‖. Această diviziune se spri-
jină pe distincţia între „cetăţenie‖ şi „etnicitate‖. Cineva poate fi german – ca 
cetăţean al statului german – sau, poatej fi german, beneficiind de o identitate 
culturală germană. Aceste diferenţe au efecte mari în planul stratificării sociale. 

Conceptul de „cetăţean‖ a fost introdus în ştiinţele sociale după revoluţia 
franceză. În accepţiunea franceză, conceptul de cetăţean desemnează o per-
soană ale cărei drepturi publice derivă din obligaţiile pe care persoana le are 
faţă de statul în care trăieşte. Cetăţenia franceză se bazează pe „legea pămân-
tului‖, ca de altfel şi cea engleză şi americană. Cetăţenia germană recunoaşte 
legea descendenţei etnice (ins sanguinis). 
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lată deci, cât de sensibil şi de bogat în sensuri poate fi limbajul pe care îl 
angajăm în exprimarea aspiraţiilor, obiectivelor şi atitudinilor noastre. 

Schiţarea extrem de sumară (ce-i [drept) a accepţiunii germane faţă de 
conceptele „civilizaţie‖, „cultură‖, „identitate naţională‖, credem, ne poate ajuta 
să reflectăm mai adânc la natura propriilof noastre opţiuni civilizatoare. Desi-
gur, nici un împrumut cultural pe care l-au realizat românii vreodată nu a fost 
integrat în spiritualitatea românească fără a-i imprima simultan amprenta 
ethos-ului românesc. Acest fapt a creat avantaje şi dezavantaje. În cazul do-
meniului social, a gândi şi acţiona ca germanii (mai ales dacă dispui de resurse 
ca ale lor), în mod cert, nu va fi similar cu a gândi ca germanii, dar a acţiona 
cum s-a acţionat în România, după anul 1990. 

Maniera în care au fost proiectate în România actele de reformă a legis-
laţiei sociale dovedeşte într-adevăr, importanţa secundară atribuită, în mod sis-
tematic, domeniului social. Fiecare componentă a sistemului de protecţie so-
cială a fost proiectată sau reproiectată în mod izolat, cu intenţia clară de a i se 
diminua importanţa economică, în absenţa unui context integrator de gândire a 
problemelor din perioada de tranziţie. Proiectul legii pensiilor şi asigurărilor so-
ciale care pune bazele uneia dintre piesele fundamentale ale sistemului de pro-
tecţie socială, nu face nici el excepţie. 

Protecţia socială este un instrument de influenţare masivă a schimbării 
sociale şi a procesului de civilizare, în orice societate modernă. Să ne amintim, 
măcar din când în cînd, că dezvoltarea economică nu ar trebui să fie totuşi de-
cât un mijloc şi nu un scop al existenţei. Să nu uităm, scopul fundamental al 
progresului este dezvoltarea umană. 

1.5.3. Calitatea sferei serviciilor pentru populaţie 

Sfera serviciilor pentru populaţie din România cuprinde, în prezent, ser-
vicii organizate prin iniţiative fragmentate, necorelate la nivel macrosocial, ma-
terializând frecvent principii îngust economice, ori proiecte neoptime de satis-
facere a nevoilor de servicii. Acest fapt explică în mare măsură, discontinuita-
tea, inoportunitatea sau, insuficienţa ofertei şi, în final, nivelul scăzut de eficien-
ţă a intervenţiei serviciilor. 

Până în prezent, teoria economică românească a utilizat conceptul de 
„servicii pentru populaţie‖, preponderent ca, generic pentru serviciile oferite po-
pulaţiei prin intermediul pieţei. Există însă şi accepţiunea potrivit căreia „sfera 
serviciilor pentru populaţie‖ include întreaga paletă a serviciilor oferite populaţi-
ei prin piaţă ori prin instituţiile sociale şi publice. Această accepţiune vizează 
însă doar virtual caracterul sistemic al ansamblului ofertei de servicii, fără ca 
practic, funcţionarea acestui ansamblu să aibă atribute sistemice. 

În edificarea conceptului de „sferă a serviciilor pentru populaţie‖ ar trebui 
să pornim de la premisa că aceasta are şi atribuţii distincte de suma atribuţiilor 
serviciilor componente. În timp ce fiecare serviciu este specializat pe satisface-
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rea unui set anume de trebuinţe integreze complex toate atribuţiile şi să le or i-
enteze în sensul atingerii finalităţilor macrosistemului. 

Atât performanţele separate ale fiecărui tip de serviciu cât şi calităţile 
structurale ale sferei serviciilor vor determina comportamentul macrosistemului. 
De aceea, descrierea caracteristicilor calitative ale sferei serviciilor implică, pe 
lângă descrierea, prin intermediul unor fişe standard a tipurilor de servicii exis-
tente, şi analiza interrelaţiilor care conectează aceste servicii între ele şi cu uni-
tăţi de producţie din alte sectoare ale economiei. 

Sfera serviciilor pentru populaţie este un sistem socio-economic, care 
are schimburi continue sau/şi periodice cu meciul exterior. Aceste schimburi 
sunt de natură substanţială, energetică şi informaţională, fiind declanşate atât 
din interiorul cât şi din exteriorul sistemului. 

Un indicator calitativ de primă importanţă al sferei serviciilor pentru popu-
laţie este gradul de complexitate al organizării elementelor componente 
(C). Acesta poate fi măsurat prin evaluarea nivelului de concentrare a eforturi-

lor/resurselor economice în jurul menţinerii uneia sau mai multor stări dezirab i-
le în cadrul sistemului. Cu cât numărul de stări dezirabile conţinute în sistem, 
pentru un anumit volum de resurse investite, este mai mare, cu atât gradul de 
complexitate al organizării este mai ridicat. 

Pentru calcularea acestui indicator s ntetic trebuie să cunoaştem: 

 - volumul total de resurse economice investite (într-o perioadă semni-
ficativă) pentru menţinerea în funcţiune a sferei serviciilor pentru po-
pulaţie. Acesta va fi estimat agregând atât resursele agenţilor econo-
mici şi social non-guvernamentali, cât şi pe cele ce provin de la buge-
tul public pentru serviciile sociale şi publice (x); 

 - numărul tipurilor (segmentelor) de servicii existente în cadrul siste-
mului (n). Un tip de serviciu poate fi unitar sau poate include mai mul-
te segmente de servicii. Cele mai numeroase sunt serviciile care in-
clud mai multe segmente de servicii. De exemplu, serviciile de educa-
ţie şi învăţământ, în general, includ învăţământul preşcolar, primar, 
gimnazial, secundar, superior, post universitar etc;  

 - un indicator de ponderare demografic, calculat prin raportarea nu-
mărului de beneficiari efectiv serviţi în cadrul sferei serviciilor, în peri-
oada de referinţă, la numărul total al beneficiarilor potenţiali, pentru 
toate tipurile de servicii (i).  

Formula de calcul va fi: 
 

 
 

Pentru comparabilitate internaţională volumul total de resurse economice 
investite într-o perioadă semnificativă, va fi exprimat în unităţi monetare inter-
naţionale. 
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Cu cât un sistem oarecare va conţine un număr mai mare de tipuri de 
servicii, cu atât structura respectivă va fi organizată mai complex, va fi mai dife-
renţiată şi va răspunde unui număr mai mare de nevoi umane. 

Un alt indicator calitativ al sferei serviciilor poate fi gradul de integrare a 
componentelor sferei serviciilor pentru populaţie, atât la nivelul complexului 

economic naţional (deci în raport cu celelalte sectoare ale economiei), cât şi la 
nivelul subsistemelor din interiorul sferei serviciilor (care satisfac domenii clar 
diferenţiate de nevoi ale populaţiei – de exemplu, sistemul serviciilor de ocroti-
re a sănătăţii, în raport cu cel de educaţie şi învăţământ). 

Pentru buna funcţionare a sferei serviciilor, cele mai multe tipuri de ser-
vicii presupun existenţa în amonte, a unor unităţi de producţie (bunuri şi/sau 
servicii) complementare, compatibile ca volum şi structură a producţiei. 

Integrarea în cadrul sistemului a fiecărui tip de serviciu poate fi uni sau 
multilaterală şi vizează armonizarea structurilor sale, ca dimensiuni, funcţii şi 
relaţii, cu cele ale altor unităţi din amonte şi aval şi, în egală măsură, cu carac-
teristicile cererii de servicii (nevoilor sociale). Această armonizare are scopul 
de a evita acumularea unor tensiuni sau blocaje care pot ameninţa desfăşura-
rea eficientă a activităţii sau chiar existenţa reţelei respective. 

La nivelul macrosistemului şi al subsistemelor mari, de o importanţă ca-
pitală, este identificarea obiectivelor ce vor fi urmărite (care întotdeauna trebuie 
să constituie un răspuns la nevoile potenţiale şi nu la cererea efectivă) şi for-
mularea strategiilor prin care urmează a fi atinse aceste obiective. 

Spre a realiza opţiuni oportune asupra finalităţilor sferei serviciilor este 
necesară o analiză riguroasă a naturii şi dimensiunilor nevoilor potenţiale şi a 
caracteristicilor cererii efective, corelată cu evaluarea ofertei existente şi cu vo-
lumul previzionat de resurse ce va fi alocat sectorului pe o perioadă viitoare 
semnificativă. O astfel de analiză corelativă va evidenţia atât zonele neacoperi-
te prin ofertă şi cerere, cât şi pe cele care, prin evoluţia trebuinţelor, impun 
unele corective structurale. Se va avea în vedere şi faptul că unele interese 
specifice ale unităţilor prestatoare nu stimulează întotdeuna conştientizarea la 
nivelul prestatorilor de servicii, a perspectivei optime de intervenţie pentru sa-
tisfacerea trebuinţelor beneficiarilor. Activitatea prestatorilor poate fi tributară 
acestor limite de perspectivă, transformând intenţia de servire într-un act une-
ori, ineficient prin inoportunitate de timp, manieră inadecvată de abordare a 
problemelor, superficialitate etc. 

Aşadar, exigenţele calitative cele mai ridicate impuse sferei serviciilor 
pentru populaţie sunt de ordin structural şi relaţional. 

Observaţiile asupra trebuinţelor şi nevoilor neacoperite prin oferta de 
servicii şi asupra ofertei nejustificate prin dimensiunile cererii efective (a cererii 
potenţiale, în cazul serviciilor sociale sau publice) trebuie să fie periodice. Con-
cluziile vor sta la baza stabilirii priorităţilor pentru activitatea viitoare. 

Transformările care se produc în structurile şi relaţiile sferei serviciilor nu 
trebuie să ducă la destabilizarea sistemului. Dinamica interioară a sferei serv i-
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ciilor trebuie să asigure o reacţie promptă la evoluţiile care au loc în mediul ex-
terior, să le anticipeze. Aceste reacţii pot consta în perfecţionarea, înlocuirea 
sau suplimentarea unor structuri, relaţii, funcţiuni şi chiar obiective, prin institui-
rea unor mecanisme autocorective, în acele puncte în care sistemul prezintă 
cea mai ridicată sensibilitate faţă de parametrii intrărilor. Printr-o asemenea 
strategie, schimbarea se va produce în mod firesc, fără blocaje şi tensiuni în 
interiorul macrosistemului, şi nu ca răspuns obligatoriu la o anumită constrân-
gere sau presiune exterioară ci ca un mod natural de a integra o nouă conjunc-
tură. 

1.5.4. Serviciile sociale specializate în protecţia veniturilor individu-
ale 

In întreaga lume, aceste tipuri de servicii au menirea de a preveni sără-
cia absolută, de a menţine anumite standarde ale calităţii vieţii şi de a reduce 
decalajele economice şi sociale în rândurile populaţiei. 

La nivelul tuturor statelor moderne, în prezent, este acceptat, în principiu, 
faptul că, chiar dacă înzestrările (calităţile) naturale ale oamenilor sunt diferite, 
orice societate civilizată trebuie să statueze dreptul fiecărui cetăţean de a be-
neficia de un standard de viaţă decent, iar prin instituţiile sale sociale, să elimi-
ne principalele surse de perpetuare a inegalităţilor care derivă din calitatea or-
ganizării sociale şi nu din diferenţele dintre indivizi în materie de capital uman. 

Programele, modelele, schemele de finanţare utilizate, în prezent, de 
statele cu economie de piaţă pentru protejarea veniturilor sunt extrem de varia-
te, dar ele pot fi clasificate în trei tipuri: publice, particulare şi mixte. 

Reţelele particulare cuprind organizaţiile caritabile (voluntare) şi societă-
ţile de asigurări particulare. Cele mixte presupun intervenţia instituţiilor publice 
în reglementarea activităţii reţelelor particulare – de exemplu, prin fixarea cote-
lor minime ale contribuţiilor, sau/şi prin susţinere financiară – de exemplu, prin 
scutire parţială sau totală de plata taxelor publice. 

De regulă, reţelele publice funcţionează prin intermediul a două tipuri de 
instituţii: serviciile de asistenţă socială finanţate din resurse publice şi acordate, 
de obicei, pe baza testării mijloacelor economice ale solicitantului, şi serviciile 
de asigurări sociale, care în general, condiţionează accesul la beneficii, prin 
efectuarea unor contribuţii anterioare. 

Măsura în care una sau alta dintre aceste modalităţi de protejare a veni-
turilor este aplicată, depinde de maturitatea sistemelor de asigurări sociale, de 
impactul lor social şi de resursele economice disponibile în anumite puncte de 
decizie socială. 

În prezent, marile întrebări ale sistemelor de asigurări sociale sunt de 
două tipuri: dacă ele ar trebui organizate la nivel naţional prin instituţii publice şi 
dacă sistemele actuale sunt eficiente economic, luând în calcul impactul lor 
asupra motivaţiilor ce vizează angajarea în muncă şi realizarea unor economii 



290 

 

 

de resurse. Exemplele în care unele sisteme îşi pun problema eficienţei sociale 
a serviciilor de menţinere a nivelului veniturilor sunt destul de rare. O altă zonă 
de mare interes pentru numeroase sisteme de asigurări sociale cuprinde unele 
probleme ale evoluţiei demografice pe termen mediu şi lung. 

Politicile sociale privind organizarea fondurilor de asigurări sociale şi a 
instituţiilor de asistenţă socială se sprijină, în principiu, pe trei tipuri de argu-
mente: 

 statul are datoria morală de a proteja categoriile de populaţie deza-
vantajate în competiţia economică şi socială; acest argument larg ac-
ceptat, ridică totuşi întrebarea, cum pot fi ajutate aceste categorii de 
populaţie în modul cel mai eficient; 

 reţelele de asigurări particulare nu constituie o alternativă accesibilă, 
tocmai pentru aceia ale căror riscuri sociale sunt evaluate la cote foar-
te ridicate, adică persoanele cu venituri mici; 

 acceptabilitatea publică faţă de constituirea fondurilor sociale de asi-
gurări este superioară celei faţă de taxele publice. 

Practica unor ţări vestice a demonstrat însă că, uneori, companiile parti-
culare de asigurări sunt mai eficiente decât cele publice, atât administrativ, cât 
şi ca semnificaţie economică a beneficiilor acordate. 

Riscurile sociale recunoscute, în general, prin schemele de asigurări so-
ciale sunt: şomajul, incapacitatea temporară de muncă datorită îmbolnăvirii, 
maternităţii, îngrijirii copiilor (sub o anumită limită de vârstă), incapacitatea de 
muncă survenită prin apariţia invalidităţii, a unui handicap sau a vârstei înainta-
te. 

În prezent, în lumea ştiinţelor social-politice au loc dezbateri pe problema 
legitimităţii şi eficienţei intervenţiilor statului pe piaţa asigurărilor sociale. În 
fond, de ce statul ar trebui să impună contribuţia generală, a viitorilor benefici-
ari la fondurile publice de asigurări sociale? 

În mod logic, orice individ care nu doreşte să-şi asume riscurile ce pot fi 
asigurate (şi este foarte probabil ca el să nu prefere asumarea riscurilor res-
pective), se va asigura voluntar, câtă vreme costul net al asigurării în prezent, 
este estimat a fi inferior costului securităţii în viitor. Argumentul standard al 
concepţiei voluntariste este acela că orice individ are dreptul să opteze liber 
asupra participării sale la constituirea unor fonduri de asigurări sociale – de 
vreme ce el este acela care suportă consecinţele deciziei sale şi costul aceste-
ia. Dar să presupunem că, un individ care decide să nu cotizeze la asigurările 
sociale, devine la un moment dat, şomer. Dacă societatea va interveni prin 
serviciile de asistenţă socială, costul opţiunii individului va cădea în sarcina ce-
lor care susţin bugetul public. Dacă societatea nu va interveni, individul – mai 
devreme sau mai târziu – va ajunge la limita resurselor de care dispune la un 
moment dat, iar costurile deciziei sale se vor răsfrânge asupra altor membri ai 
societăţii, începând cu dependenţii săi direcţi. Pe de altă parte, există şi un alt 
gen de costuri sociale, determinate de creşterea infracţionalităţii, deteriorarea 
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stării de sănătate sau decesul individului, ceea ce va duce la reducerea abso-
lută a utilităţilor pentru societate în ansamblu. 

Când un anumit risc este de natură să producă şi costuri exterioare în 
raport cu persoana care şi le asumă, intervenţia preventivă a societăţii este 
obligatorie. 

Teoria economică elaborată de Keynes (1936), de exemplu, demon-
strează clar că şomajul, chiar şi atunci când este acoperit prin asigurările so-
ciale, induce scăderea cererii de mărfuri, alimentând extinderea şomajului. 
Deci avantajele constituirii unei scheme de asigurări pentru şomaj sunt în afara 
oricărei discuţii. 

În principiu, pentru o gestionare mai eficientă a resurselor sociale dispo-
nibile, este necesar ca asigurările sociale, cel puţin pentru un set minim de ris-
curi, să fie organizate la nivel naţional prin instituirea unui fond public unic, iar 
contribuţiile la acest fond să aibă caracter de obligativitate pentru toţi membrii 
societăţii, indiferent de mărimea veniturilor lor. Aceasta nu exclude funcţiona-
rea în paralel a unor reţele particulare de asigurări, care pot viza riscuri com-
plementare sau suplimentare. 

Argumentele în favoarea unicităţii fondului naţional de asigurări sociale şi 
a obligativităţii contribuţiilor decurg din faptul că: 

 pentru o autonomie ridicată, în raport cu arte fonduri publice, fondul 
asigurărilor sociale trebuie să colecteze suficiente resurse pentru a 
depăşi plafonul critic de autonomie; 

 orice persoană, indiferent de nivelul avuţiei sale, este susceptibilă de 
a deveni lipsită de mijloace economice, în anumite împrejurări; 

 în principiu, funcţionarea schemelor voluntare de asigurări este ex-
trem de vulnerabilă pe termen lung, faţă de emergenţa unor reforme 
economice şi/sau monetare şi faţă de acţiunea inflaţiei; 

 din raţiuni de solidaritate umană, orice persoană care beneficiază de 
un statut cetăţenesc oarecare (cu atât mai mult persoanele cu venituri 
foarte mari) trebuie să contribuie la diminuarea riscurilor sociale fun-
damentale. 

Totuşi, oricât de mici ar fi contribuţiile stabilite, pentru persoanele cu cele 
mai mici venituri, la fondul public de asigurări sociale, întotdeauna şi în orice 
societate există persoane care nu dispun de veniturile necesare pentru a-şi 
onora contribuţiile. Aceste persoane pot deveni (dacă solicită) beneficiarii ser-
viciilor de asistenţă socială. In aceeaşi categorie sunt incluse şi unele categorii 
sociale care deşi beneficiază de unele servicii de asigurări sociale publice, cu 
toate acestea nivelul veniturilor lor rămâne sub pragul sărăciei relative. 

Desigur, orice stat ar putea adopta o politică de pasivitate, neimplicându-
se în acest gen de probleme. Tensiunile sociale ar creşte însă dincolo de orice 
nivel controlabil. Manifestările antisociale ar ameninţa permanent liniştea şi si-
guranţa publică. Malnutriţia ar genera o suită de efecte ireversibile în domeniul 
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sănătăţii populaţiei sărace. Chiar părăsind orice argument de ordin moral, raţi-
uni strict economice pledează împotriva asumării unor asemenea riscuri. Cos-
turile sociale ar fi cu atât mai mari cu cât fenomenul sărăciei ar fi prezent pe o 
arie mai largă, iar grupurile dezavantajate ar fi mai consistente. 

Prin urmare, problema fundamentală este, nu dacă statele ar trebui sau 
nu să finanţeze serviciile de asistenţă socială, ci cât de eficientă poate fi inter-
venţia unor astfel de servicii în reducerea efectelor sărăciei. Reuşeşte asisten-
ţa socială să menţină un standard de viaţă acceptabil pentru cei în cauză, ev i-
tând apariţia stigmei sociale şi a altor efecte nedorite? Răspunsul la aceste în-
trebări diferă de la o ţară la alta, de la o epocă istorică la alta. 

In principiu, un sistem ideal ar trebui să acorde asistenţă oricărui subiect 
aflat în stare de necesitate, prin mijloace adecvate fiecărei condiţii în parte. 
Eşecul unui asemenea sistem n-ar putea surveni decât în cazul când nu toţi cei 
îndreptăţiţi ar solicita acest sprijin, din cauze ce vizează dezinformarea ori inhi-
biţia produsă de efectele secundare ale intervenţiei, sau dacă solicitanţii în-
dreptăţiţi ar fi respinşi din eroare. 

În realitatea însă, restricţiile economice şi nu numai împiedică realizarea 
unor sisteme ideale de intervenţie. Între costurile serviciilor de asistenţă socială 
şi beneficiile acordate, există o relaţie extrem de severă. Suplimentarea bene-
ficiilor cu x procente atrage după sine o creştere a costurilor administrative cu 
mult mai mult de x procente. 

De modul în care sunt organizate şi finanţate serviciile de asistenţă soci-
ală depinde atât nivelul net al beneficiilor acordate cât şi criteriile de eligibilita-
te. 

Practic, cererea şi oferta de asistenţă socială se stimulează reciproc. 
Schimbarea normelor de eligibilitate califică ori descalifică anumiţi solicitanţi şi 
deci, îi încurajează ori descurajează să solicite aceste servicii. 

În cele mai multe ţări, asistenţa socială a fost şi este o instituţie publică 
extrem de inconsecventă şi dispersată ca autoritate şi responsabilitate socială. 
În ţările cu tradiţie în asistenţa socială, responsabilităţile sunt divizate între mai 
multe ministere şi autorităţi executive locale. Acest fapt creează numeroase 
confuzii în rândurile solicitanţilor şi descurajează prin birocratismul excesiv, in-
clusiv pe cei îndreptăţiţi să beneficieze de asemenea servicii. Scindarea res-
ponsabilităţii sociale, de asemenea, împiedică structurarea unui program coe-
rent şi unitar de intervenţie care să aplice o strategie de depăşire a condiţiei de 
solicitant al serviciilor de asistenţă socială. În asemenea ţâri, dezvoltarea servi-
ciilor de asistenţă socială este rezultatul unor factori conjuncturali şi nu al unei 
preocupări deschise, consecvente din partea autorităţilor publice, faţă de pro-
blemele sociale. 

Există însă şi unele ţări care au acordat o atenţie susţinută rezolvării 
acestor probleme – ţările din nordul Europei, de exemplu. Observând evoluţia 
serviciilor de asistenţă socială în Suedia, putem constata următoarele: media 
anuală a persoanelor (cap de gospodărie), care primesc asistenţă socială pe 



293 

 

 

principiul testării mijloacelor economice s-a menţinut, începând din anul 1945 
până în anii '80, între 5-8% (Gosta Esping – Andersen, Walter Korpi, 1993), 
deşi între timp au avut loc numeroase reforme sociale (începând din anul 1930, 
au avut loc 23 de reforme sociale). Aceste reforme s-au concretizat în creşte-
rea generală a nivelului de trai şi în tendinţa de egalizare a veniturilor (o oare-
care tendinţă de creştere a decalajelor între venituri s-a produs abia după anii 
'80). 

De mai multe ori, guvernele suedeze au fost pe punctul de a înăspri 
condiţiile de eligibilitate, invocând motivul că ascendenţa cererii este un produs 
al liberalizării normelor de eligibilitate pentru obţinerea beneficiilor. Din studiile 
Institutului de Cercetări Sociale din Stockholm reiese însă că motivele ascen-
denţei cererii sunt de natură agregată: şomajul nerezolvat în timp util, micşora-
rea salariilor reale, diminuarea plăţilor prin transferurile publice, creşterea nu-
mărului de refugiaţi politic, a tinerilor şi a persoanelor cu venituri mici etc. Ace-
eaşi sursă relevă că standardul de viaţă al beneficiarilor asistenţei sociale dife-
ră de cel al persoanelor cu venituri foarte mici, care nu solicită acest ajutor. 
Acestea din urmă dispun de gospodării mult mai bine înzestrate cu bunuri, în 
timp ce beneficiarii asistenţei sociale deţin mai puţine case, maşini şi locuinţe 
de vară. Locuinţele beneficiarilor asistenţei sociale sunt mai puţin confortabile 
şi ei călătoresc mai puţin. 

Interesant este că diferenţele constatate în anul 1968 s-au menţinut 
aproape similare în anul 1981. Aceste realităţi sunt şi consecinţa faptului că 
normele de eligibilitate pentru solicitanţii asistenţei sociale pretind epuizarea 
oricăror posibilităţi de a obţine resursele necesare traiului, înainte de a cere 
ajutor. 

Cauzele pentru care solicitanţii serviciilor de asistenţă socială au mai 
multe probleme decât celelalte persoane cu venituri mici nu sunt însă foarte 
clare. Există unele ipoteze, conform cărora aceştia ar avea cheltuieli mai mari 
pentru compensarea poziţiei lor marginalizate. Frecvent, solicitanţii serviciilor 
de asistenţă socială sunt izolaţi de rudele lor, divorţaţi, pasivi politic şi cultural. 
Situaţia lor generală este dominată de insecuritatea economică. Ei sunt cel mai 
adesea victimele violenţei, abuzurilor privind dreptul de proprietate, incapabili 
de a apela la deciziile unor autorităţi publice, refuzaţi pe piaţa muncii etc. 

Prin urmare, chiar dacă ipoteza „oferta induce cererea‖ nu poate fi elimi-
nată dintre explicaţiile persistenţei unui nivel înalt al cererii de asistenţă socială, 
în Suedia, rezultatele cercetărilor indică totuşi că aceasta este, în esenţă, ali-
mentată de creşterea numărului de persoane marginalizate economic şi social. 

Prin urmare, ajung serviciile de asistenţă socială – într-un stat al bună-
stării sociale cu înalte performanţe, ca Suedia – să amelioreze condiţiile de via-
ţă ale solicitanţilor? În ce măsură comportamentul economic al acestor catego-
rii de populaţie este indus prin existenţa asistenţei sociale şi mai ales, prin na-
tura condiţiilor de eligibilitate? 
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Au reuşit filosofia, principiile morale şi cele economice care stau la baza 
funcţionării acestor servicii să sintetizeze corect problemele şi cauzele lor, 
abordând eficient nevoile celor aflaţi în situaţie de necesitate? 

Ar trebui căutate şi încercate şi alte soluţii pentru atenuarea efectelor să-
răciei şi a marginalizării sociale decât asistenţa socială instituţionalizată? 

1.6. Dileme conceptuale privind economia serviciilor de educa-
ţie, învăţământ şi ocrotirea sănătăţii 

O serie de concepte ale economiei serviciilor de educaţie şi învăţământ 
şi serviciilor medicale ridică probleme similare. 

Aceste similitudini apar în domeniile evaluării eficienţei economice a ac-
tivităţii, stabilirii obiectivelor echităţii sociale, distribuţiei resurselor publice între 
domeniile de interes social etc. 

Faptul că asistenţa medicală şi învăţământul au o înaltă importanţă soci-
ală nu le absolvă de a fi simultan bunuri economice şi deci, potenţiale mărfuri. 
Resursele alocate susţinerii lor diminuează premisele de dezvoltare ale altor 
domenii economice. 

Cu toate acestea, acţiunea exclusivă a pieţei libere este un fenomen rar 
în domeniul sănătăţii ori al educaţiei şi învăţământului. În cele mai multe ţări, 
intervenţia publică în aceste sectoare este masivă, deşi îmbracă forme extrem 
de variate, începând cu reglementarea activităţilor şi încheind cu finanţarea lor. 
Aceasta se datorează faptului că mecanismele pieţei libere nu funcţioneză op-
tim în cazul ofertei de servicii pentru educaţie şi învăţământ şi al celor medica-
le, datorită incertitudinii şi riscurilor asociate cu dimensiunile şi structura cererii, 
informarea asimetrică a consumatorilor şi prestatorilor, externalităţilor care 
apar, risipei de resurse economice prin atomizarea producătorilor (costurile fixe 
ar creşte foarte mult etc). Unele externalităţi apar şi ca urmare a faptului că be-
neficiile ce rezultă în cazul serviciilor de învăţământ, din creşterea nivelului de 
instruire, nu sunt doar individuale, ci şi sociale. Este firesc deci ca societatea 
să contribuie la susţinerea costurilor educaţiei. Problemele apar însă în cazur i-
le în care creşterea nivelului de instruire este atât de nesemnificativă încât nu 
justifică costurile sociale. Dar cum poate fi preîntâmpinat un asemenea risc? In 
general, utilităţile sociale sunt mult mai mari dacă organizarea acestor servicii 
se face pe scară largă, prin iniţiativa sectorului public, decât dacă ar fi lăsate în 
totalitate, la discreţia pieţei libere. Totuşi, mai puţin clar este în ce proporţie ar 
trebui să intervină sectorul public în finanţarea acestor servicii şi care sunt 
punctele din cadrul unui sistem, în care această intervenţie se poate dovedi 
optimă. 

Una din tendinţele actuale este schimbarea atitudinii faţă de implicarea 
statului în organizarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor medicale şi a celor 
de învăţământ. Atât consumatorii cât şi personalul prestator sunt sceptici în 
privinţa eficienţei şi calităţii activităţilor din unităţile sectorului public, comparativ 
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cu cel particular. Cu toate acestea, chiar şi ţările cu tradiţie în organizarea unor 
servicii medicale şi de învăţământ prin intermediul pieţei libere, se declară net 
împotriva excluderii totale a statului din rezolvarea problemelor majore ale în-
văţământului şi asistenţei medicale. Acest lucru nu înlătură însă permanenta 
interogare, reevaluare şi analiză a proporţiilor şi tehnicilor specifice de interven-
ţie publică în aceste domenii, a atribuţiilor autorităţilor publice, organizaţiilor 
voluntare şi nu în ultimă instanţă, ale pieţei libere. In acest context, Marea Br i-
tanie de exemplu, în anul 1991, a introdus o nouă reformă a finanţării serviciilor 
publice de sănătate. În esenţă, reforma a urmărit revigorarea preocupărilor pro-
fesioniştilor şi beneficiarilor de servicii medicale pentru reducerea costurilor. 
Dreptul la finanţare este acordat unităţilor prestatoare de către Fondul Central 
al Asigurărilor Sociale, pe criterii de performanţă profesională şi managerială. 
Unităţile prestatoare (inclusiv spitalele publice) primesc o cotă parte din fondul 
central de asigurări pentru sănătate, numai după probarea competitivităţii prin 
rezultatele obţinute. Cea mai mare parte a fondurilor însă, ajung la unităţile 
prestatoare, ca urmare a încheierii de contracte, între acestea şi asociaţiile vo-
luntare ale medicilor generalişti, potrivit principiului „banii urmează pacientul‖. 
Astfel a fost deschisă calea unei mai judicioase utilizări a resurselor sociale, 
prin creşterea autonomiei manageriale şi a responsabilităţii economice la nive-
lul fiecărei unităţi prestatoare, fără ca atribuţiile statului în domeniile reglemen-
tării şi controlului calităţii activităţii să fie diminuate. 

Această tendinţă generală de eficientizare a activităţii economice în do-
meniul social a generat o puternică preocupare pentru elaborarea de metode şi 
tehnici evaluative noi, care vin în sprijinul studiilor specializate şi al elementelor 
de fundamentare a deciziilor, de alocare a resurselor, de stabilire a priorităţilor 
şi corectivelor la nivelul reţelelor de servicii sociale. 

1.6.1. Eficienţa economică a serviciilor medicale 

A desfăşura activităţi eficiente economic, în serviciile medicale, nu este 
sinonim cu controlarea costurilor resurselor consumate (cum s-a procedat în 
unele din ţările est-europene, printre care şi România). Minimizarea costurilor 
în vid, fără raportarea la atingerea anumitor obiective, nu poate fi decât o prac-
tică extrem de păgubitoare, mai ales în acest domeniu, al cărui scop este de a 
promova şi susţine aspecte sensibile ale calităţii vieţii. 

Raportarea constructivă la anumite obiective presupune însă ca acestea 
să fie clare pentru cei chemaţi să le îndeplinească şi să fie integrate într-o stra-
tegie coerentă, responsabilă faţă de nevoile sistemului. 

În deceniul trecut, conţinutul obiectivelor de politică socială, în domeniul 
sănătăţii, şi eficienţa îndeplinirii lor au fost foarte diferite de la un grup de ţări la 
altul, prezentând o oarecare omogenitate în interiorul grupurilor. De exemplu, 
ţările OECD au avut o serie de scopuri similare, chiar dacă nu toate au acordat 
aceeaşi importanţă fiecărui scop (J.W.Hurst, 1991). Obiectivele lor au fost: rea-
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lizarea unui acces echitabil şi adecvat, cel puţin ia un pachet minim de servicii 
finanţate public; protejarea veniturilor, prin fixarea unor contribuţii corelate cu 
posibilitatea individuală de a plăti; creşterea eficienţei macroeconomice şi m i-
croeconomice a cheltuielilor pentru sănătate publică; garantarea libertăţii de 
alegerea pentru beneficiarii serviciilor de sănătate, prin organizarea de asigu-
rări publice şi private; autonomia şi libera iniţiativă a producătorilor de servicii, 
mai ales în domeniul inovării medicale şi organizaţionale. 

Un concept teoretic frecvent utilizat în ţările vest-europene pentru delimi-
tarea obiectivelor politicii în domeniul sănătăţii publice este „funcţia de produc-
ţie a sănătăţii‖. Aceasta specifică relaţia tehnică ce există între „ieşirile‖ din sis-
temul de producţie, adică „starea de sănătate a populaţiei asistate‖ şi „intrările‖ 
în sistem, adică „toţi factorii care afectează starea sănătăţii populaţiei‖, „îngriji-
rea medicală‖ fiind doar unul dintre ei. Analiştii politicilor sociale din domeniul 
sănătăţii publice iau în calcul ambele variante ale funcţiei de producţiei a sănă-
tăţii – cea orientată spre nivelul macro, cuprinzând variabile de natură ecologi-
că, economică, socială, culturală şi politică şi cea orientată spre nivelul micro, 
referindu-se la variabilele familial-individuale cu impact asupra stării de sănăta-
te. 

O asemenea abordare conceptuală facilitează identificarea principalilor 
determinanţi ai stării de sănătate şi, îndeosebi, a acelora care o pot influenţa 
mai eficient decât asistenţa medicală curativă. De exemplu, mult mai eficace ar 
fi dirijarea unei părţi a resurselor economice spre aplicarea unor măsuri de 
prevenire a afecţiunilor cardio-vasculare, decât spre medicina curativă a aces-
tora. Menţinerea stării de sănătate prin acţiuni de medicină preventivă s-ar pu-
tea dovedi de multe ori, mai eficientă, dar impune intervenţii specializate în 
numeroase alte domenii ale vieţii. Unele previziuni afirmă însă, că o asemenea 
perspectivă ar duce, în final, la cheltuieli mult mai mari, prin costul ridicat al in-
tervenţiilor, în sensul creşterii generale a calităţii vieţii, şi, deci, diminuarea na-
turală a cererii de servicii medicale. Interesul teoreticienilor pentru acest tip de 
abordare a problemelor a fost, până în prezent, relativ limitat pe plan european. 
Ca o confirmare a faptului că, deocamdată, nu s-a făcut şi nu se poate face 
mai mult în domeniile colaterale celui medical, în prezent, accesul egal la ser-
viciile medicale este recunoscut ca drept fundamental al omului în toate ţările 
europene. Totuşi, devin tot mai largi cercurile de analişti care pun în discuţie 
opţiunea între „a acorda acces egal la serviciile medicale‖ şi „a investi mai mult 
în acele domenii ce pot duce la egalizarea şanselor de păstrare a sănătăţii, 
pentru toţi indivizii‖. A doua variantă ar îndreptăţi creşterea treptată a respon-
sabilităţii individuale pentru starea sănătăţii, şi introducerea unor penalităţi la 
nivelul accesului. Realizarea în practică a acestei variante obligă însă, la o te-
meinică fundamentare teoretică şi la aplicarea unor strategii simultane, pe ter-
men lung, în acele domenii care impun, în prezent, cele mai severe restricţii 
asupra calităţii vieţii comunitare şi individuale: creşterea volumului şi calităţii 
consumului de bunuri şi servicii pentru categoriile de populaţie defavorizate. 
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Evaluarea eficienţei economice a serviciilor medicale presupune parcur-
gerea a două etape importante: măsurarea costurilor şi măsurarea beneficiilor. 
Costurile aferente diferitelor tratamente medicale sunt dificil de evaluat ca ur-
mare a necesităţii de a repartiza anumite cheltuieli indirecte şi de a distinge 
între costurile marginale pe termen lung şi cele pe termen scurt. Aceste obsta-
cole nu sunt, totuşi, imposibil de trecut. 

Măsurarea beneficiilor ce rezultă din activitatea serviciilor medicale ridică 
probleme mult mai complexe. Acestea provin din imposibilitatea de a evalua în 
unităţi monetare starea de sănătate sau/şi îmbunătăţirea stării de sănătate. 

Ideea în sine că viaţa umană ar putea avea o valoare măsurabilă în ter-
meni economici, prezintă unele conotaţii etice inacceptabile. Şi totuşi, pentru 
aplicarea unor politici sociale şi economice menite să diminueze unele riscuri 
cu care se confruntă indivizii, se cheltuiesc resurse economice perfect evalua-
bile. O mulţime de victime ale accidentelor de circulaţie, de exemplu, ar putea fi 
salvate dacă ar primi îngrijire medicală rapidă, eficientă. Totuşi, nu dispunem 
de puncte de intervenţie medicală la fiecare colţ de stradă şi nici de ambulanţe 
care să patruleze permanent pe arterele oraşelor. Deci, nu suntem pregătiţi să 
cheltuim o sumă infinită de bani pentru a salva o viaţă umană în pericol. 

Problema este cât de mult suntem dispuşi să cheltuim, de exemplu, pen-
tru a diminua riscul accidentelor de circulaţie cu 1%, având în vedere că pentru 
acest beneficiu trebuie să retragem resursele destinate altor sectoare de im-
portanţă cel puţin egală. 

Dificultăţile de evaluare a beneficiilor rezultă şi din faptul că acestea pot 
căpăta două expresii: beneficii exterioare, de ordin material – de exemplu, 
creşterea veniturilor – care sunt dificil, dar nu imposibil de măsurat şi beneficii 
ce vizează creşterea utilităţilor individului şi ale familiei sale ca urmare a vinde-
cării sau ameliorării suferinţelor sale fizice şi psihice. 

Şi chiar dacă aceste dificultăţi ar putea fi depăşite, rămâne totuşi o a tre-
ia problemă – cum putem evalua proporţia în care reducerea suferinţelor fizice, 
ori a pierderii de venituri, este cauzată în mod direct şi exclusiv prin intervenţia 
serviciilor medicale. Refacerea completă a sănătăţii unui pacient poate fi dato-
rată în întregime sau parţial capacităţilor sale recuperatorii naturale. Influenţa a 
o mulţime de factori imponderabili (de exemplu „dorinţa de a trăi‖) este crucială 
uneori, dar imposibil de luat în calcul. A ignora aceste aspecte este totuşi echi-
valent cu a supraevalua rezultatele activităţii medicale. 

Datorită acestor probleme, studierea corelaţiilor dintre costuri şi beneficii 
în serviciile medicale este, deocamdată extrem de dificilă. Dar eficientizarea 
activităţii prin reducerea simplă a costurilor, fără o evaluare, fie şi aproximativă, 
a evoluţiei beneficiilor, reuşeşte adesea să producă un efect contrar celui aş-
teptat. 
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1.6.2. Eficienţa economică a serviciilor de educaţie şi învăţământ 

Măsurarea costurilor şi beneficiilor în serviciile de educaţie şi învăţământ 
ridică probleme şi mai dificile. Ca şi în serviciile medicale, evaluarea costurilor, 
totuşi, nu prezintă obstacole inabordabile. Costurile directe ale oricărui sistem 
sunt date de suma cheltuielilor curente pe o perioadă semnificativă, plus valoa-
rea totală a mijloacelor fixe consumate (uzate) în perioada respectivă. 

La evaluarea beneficiilor apar însă o serie de dificultăţi majore, deoarece 
unele concepte sunt încă insuficient de precise. De exemplu, ce ar trebui să 
înţelegem prin „o educaţie corespunzătoare‖ sau „o bună pregătire profesiona-
lă?‖ Este calitatea pregătirii şcolare (profesionale) un rezultat exclusiv al „pro-
ductivităţii muncii‖ din serviciile de învăţământ (despre care nu ştim foarte 
mult), ori aceasta constituie doar o prezumţie intuitivă? 

Există şi alte întrebări fără răspuns. Beneficiile sociale care decurg dintr-
o bună pregătire şcolară (profesională) le depăşesc pe cele individuale. Este 
normal ca societatea să suporte costurile aferente acestora. Totuşi în ce pro-
porţie şi până unde trebuie să se extindă responsabilitatea economică şi mora-
lă a individului pentru propria sa pregătire? 

Efectele unei înalte pregătiri profesionale au impact imediat (eficienţă 
economică statică) dar influenţează şi creşterea economică şi pe termen lung 
(eficienţă în dinamică). Cum pot fi decelate toate aceste influenţe şi efecte? 

Modelul „capitalului uman‖, descris de Blaug (1970), explică „cererea de 
servicii pentru educaţie şi învăţământ‖ care, ca şi cererea pentru servicii medi-
cale îi facilitează individului obţinerea unor beneficii materiale şi utilitare. Faptul 
că indivizii cu o pregătire mai înaltă devin mai productivi (cel puţin până la un 
anumit nivel) nu mai necesită demonstraţii. În acest context, pregătirea şcolară 
(profesională) poate fi considerată o formă de investiţie, atât din partea indiv i-
dului, cât şi a societăţii, în măsura în care aceasta se implică. Din perspectiva 
individului, o astfel de investiţie este considerată profitabilă, cât timp creşterea 
preconizată a veniturilor viitoare este mai mare decât costul pregătirii în pre-
zent. 

Există o corelaţie puternică între nivelul de instruire profesională indiv i-
dual şi câştigurile previzionate pentru restul vieţii (G.Psacharopoulos, 1975). 

În formalizarea matematică a deciziei individuale de a investi în ridicarea 
pregătirii şcolare şi profesionale, modelul capitalului uman porneşte de la ur-
mătoarele prezumţii: 

 un nivel mai înalt de educaţie determină creşterea producţiei margina-
le în viitor şi deci veniturile băneşti viitoare; 

 creşterea veniturilor în bani constituie doar o parte a beneficiilor ce 
derivă dintr-o pregătire individuală mai ridicată; acestora li se adaugă 
o mulţime de utilităţi non-monetare. 
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Prin urmare, dacă Bn este beneficiul obţinut de individ prin realizarea 
unui an de pregătire în plus şi r este rata preferinţei sale pentru timp, valoarea 
brută în prezent (V.B.P. ), pentru individ, a unui an în plus de studiu va fi: 

 

 
 

Rata preferinţei individului pentru timp exprimă alegerea individului între 
un beneficiu oarecare în prezent sau un beneficiu dublu (triplu etc.) peste o 
anumită perioadă de timp.  

Valoarea netă a beneficiului, în prezent, va fi: 
 

 
 

unde Co = costul unui an în plus de studii, suportat de individ (incluzând poten-
ţialele venituri, dacă individul ar fi desfăşurat o activitate productivă). 

Individului îi va conveni să suporte acest cost, câtă vreme pentru el 

VBPC0. 
Dar, deşi prima prezumţie pe care se bazează modelul asociază creşte-

rea veniturilor cu un nivel de şcolaritate mai înalt, totuşi nu este sigur că acesta 
va determina strict creşterea respectivă. Creşterea veniturilor este rezultatul 
interacţiunii complexe a multor factori: circumstanţele familiale, uneori rasa, 
abilităţile şi capacităţile naturale ale individului, şi nu în ultimul rând, nivelul şi 
calitatea pregătirii profesionale. 

 

Pentru fiecare individ în parte, beneficiile în termeni monetari (nu şi cele 
privind utilităţile), care pot fi asociate cu atingerea diferitelor nivele de instruire, 
pot fi evaluate; dar relaţiile cauzale directe rămân totuşi mai puţin certe. 

Aşadar, creşterea nivelului de educaţie şi instruire al unui individ poate 
crea beneficii pentru societate, pe două căi: beneficiile directe ce rezultă din 
producţia realizată de individ şi beneficiile indirecte sau sociale. 

Primul tip de beneficii rezultă din faptul că un individ mai bine pregătit es-
te mai productiv şi productivitatea lui poate favoriza (antrena) productivitatea 
celorlalţi. De exemplu, un analist de sistem poate să ceară unui operator exe-
cutarea unor operaţiuni auxiliare, numai dacă operatorul este pregătit să le 
execute. Astfel, prin pregătirea sa, operatorul contribuie la creşterea productivi-
tăţii muncii analistului de sistem. Măsurarea acestui beneficiu este însă dificilă, 
doarece este greu de disociat efectul pregătirii profesionale a operatorului de 
alţi factori determinanţi ai productivităţii analistului de sistem; de exemplu, can-
titatea şi calitatea echipamentelor utilizate, înzestrările, talentele naturale ale 
analistului programator etc. 
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Beneficiile indirecte au impact şi asupra familiei individului, asupra celor 
apropiaţi lui, ori pot fi exterioare acestora (evoluţia mediului cultural, tehnic etc). 

Relaţia dintre nivelul de pregătire profesională, creşterea produsului na-
ţional şi creşterea economică este, de asemenea, incertă. Rata creşterii eco-
nomice depinde de mulţi factori, printre care stocul de capital, cantitatea şi cali-
tatea forţei de muncă şi, nu în ultimul rând, o serie de factori non-economici. 
Nivelul de pregătire şcolară afectează în mod direct doar cantitatea şi calitatea 
forţei de muncă. Problema este de a separa efectul cantitativ al acestei variabi-
le de celelalte efecte. Este un fapt demonstrat, că până în prezent, nici o ţară 
nu a înregistrat un ritm de creştere economică foarte înalt fără a înlătura întâi 
analfabetismul, în proporţie de cel puţin 40%. Dar din teoria keynesiană asupra 
veniturilor, rezultă că, de fapt, investiţiile favorizează net şi mult mai mult creş-
terea economică. Iar în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, chiar consumul po-
pulaţiei se comportă ca un factor direct de creştere economică. 

Aceste aspecte pot genera dezbateri fără sfârşit. Constituie anumiţi itemi 
– printre care educaţia şi învăţământul – o investiţie sau o componentă a con-
sumului? Din perspectiva keynesiană, lucrurile sunt clare; câtă vreme cheltuie-
lile pentru educaţie sunt realizate de indivizi, ori de guvernele care îi sponsori-
zează, învăţământul formal poate fi considerat un consum, care, cel puţin în 
prezent, diminuează creşterea economică. Când instruirea profesională este 
organizată şi finanţată direct de către agenţii economici, cu scopul de a utiliza 
forţa de muncă astfel calificată, învăţământul reprezintă o investiţie. Pe termen 
mediu şi lung însă, atât consumul cât şi investiţiile, mai ales când sunt concre-
tizate în creşterea nivelului de pregătire individuală, favorizează creşterea eco-
nomică generală. 

1.7. Conceptul de privatizare 

În accepţiunea clasică, privatizarea este un proces de transfer al prero-
gativelor ataşate calităţii de proprietar asupra unor bunuri, de la agenţii econo-
mici reprezentanţi ai autorităţii statului, la agenţii economici privaţi. In mod 
normal, un astfel de proces are loc în condiţiile existenţei unei pieţe a capitalu-
rilor şi a unei burse de valori. 

Realitatea demonstrează însă că un sector particular se poate crea şi 
„ex nihilo‖, ca în ţările est europene în anii '90. 

Toate tehnicile care vizează dezetatizarea unor activităţi economice, in-
clusiv subcontractarea acestora unor terţi, pot fi asimilate conceptului de priva-
tizare. Subcontractarea unor activităţi economice este simultan compatibilă cu 
menţinerea unui sector de stat relativ consistent în economie şi cu organizarea 
producţiei pe principii concurenţiale. Cea mai mare parte a sectorului de stat în 
ţările capitaliste dezvoltate (cu excepţia sectorului public) se poate considera 
privatizat, din această perspectivă. 
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Începând din anii '80, asistăm la un nou trend internaţional în domeniul 
privatizării. Acesta a debutat în Anglia odată cu reforma serviciilor medicale. 
Până în anul 1992, un număr de 50 de ţări au transferat în sectorul privat între-
prinderi în valoare de 70 miliarde $ (Selling the State, 1993). În Europa, un caz 
deosebit îl constituie ţările din centrul şi estul continentului, care trebuie să re-
integreze economic cea mai mare parte a unităţilor de producţie industrială. În 
Germania de exemplu, numărul acestor unităţi a depăşit 8.000. 

Caracteristicile proceselor de privatizare din ţările est şi central europene 
diferă net de cele din vestul Europei. Volumul capitalului ce urmează a fi trans-
ferat şi mediul financiar în care se produce transferul se deosebesc ca ordin de 
mărime şi respectiv ca nivel de maturitate economică. 

În vestul Europei, tendinţele de privatizare sunt, cel puţin aparent, ali-
mentate de reacţiile critice la adresa performanţelor statului în gestionarea 
anumitor segmente ale ofertei sociale. Aceste reacţii s-au acumulat de-a lungul 
perioadei de recesiune economică din anii 70. Înseşi administraţiile guverna-
mentale par a fi dispuse să renunţe la o serie de prerogative deţinute anterior, 
pentru a crea aşa numitele „avantaje ale eficientizării activităţilor economico-
sociale‖, fără a diminua însă volumul resurselor economice dirijate prin politicile 
fiscale spre bugetele publice. 

În Europa Centrală şi de Est privatizarea este în primul rând o problemă 
politică. Ea urmăreşte ruperea legăturilor ideologice şi economice cu vechiul 
regim politic. Şi pentru că în aceste ţări nu a existat un stoc financiar de 
schimb, au fost adoptate o serie de tehnici convenţionale menite să instituie 
alte criterii de împroprietărire decât cele caracteristice unor economii capitalis-
te. 

Şi în vestul Europei există motive politice pentru extinderea privatizării. 
Dar dincolo de retorica obişnuită care invocă diminuarea intervenţiei statului în 
economie (ca în Anglia), neutralizarea unor acţiuni extremiste de stânga ale 
unor guverne anterioare (ca în Franţa), ori diminuarea fenomenului corupţiei 
(ca în Italia), privatizarea unor obiective economice şi sociale în aceste ţări ur-
măreşte micşorarea cheltuielilor sociale şi a subsidiilor bugetare, în condiţiile 
menţinerii nivelului general al sarcinilor fiscale. 

În ţările din estul Europei, urmărindu-se, în esenţă, un obiectiv similar, se 
invocă necesitatea creării bazelor unei economii de piaţă în scopul eficientizării 
activităţilor economice. În aceste ţări însă, procesul de privatizare se dovedeş-
te greoi şi pe termen lung. Atunci când dispun de unele resurse de schimb, ce-
tăţenii acestor ţări preferă să investească mai curând în locuinţe, pământ ori 
mici afaceri comerciale, decât să cumpere acţiuni ale fostelor întreprinderi de 
stat. Neîncrederea lor pare justificată de vreme ce, în cele mai numeroase ca-
zuri, statul deţine pachetul de control al acţiunilor. Privatizarea obiectivelor 
economice prin aplicarea unor tehnici convenţionale constituie deci, doar o so-
luţie de compromis, ea dovendindu-se, în fapt, irelevantă în raport cu scopurile 
politice declarate. 



302 

 

 

Că între retorica politică europeană şi raţiunile reale ale proceselor de 
privatizare există unele divergenţe clare, rezultă şi din faptul că prea puţini ob-
servatori politici îşi pun problema evaluării efectelor economice şi sociale ale 
privatizării. 

Practic, nimeni nu este interesant într-o astfel de evaluare, câtă vreme 
atingerea efectelor urmărite în mod nedeclarat prin privatizare se poate consta-
ta direct, mai ales în ţările din vestul Europei (creşterea disponibilităţii asupra 
veniturilor bugetare publice, prin diminuarea sarcinilor sociale şi a subsidiilor 
economice). 

Emergenţa altor efecte urmărite prin procesele de privatizare, adică ren-
tabilizarea activităţilor economice şi diminuarea implicării statului în economie, 
atât în estul cât şi în vestul continentului, deocamdată este incertă. Şi va rămâ-
ne astfel câtă vreme evidenţele statistice nu conţin elemente relevante pentru 
efectuarea unor comparaţii. În Anglia, de exemplu, deşi au existat preocupări 
din partea oamenilor de ştiinţă pentru realizarea unor cercetări empirice, în 
acest sens, înainte de declanşarea reformei în serviciile medicale, politicienii s-
au opus unui asemenea demers. 

Dincolo de toate acestea, consensul european privind extinderea proce-
sului de privatizare asupra tuturor obiectivelor economice care se pot preta la 
asemenea tehnici este o certitudine. Acest consens rezultă şi din Articolul 102 
B al Tratatului de la Maastricht semnat în anul 1991, care proclamă principiul 
afirmării în Europa a economiei de piaţă deschise liberei concurenţe. O astfel 
de economie de piaţă rămâne însă un deziderat greu de atins chiar şi pentru 
ţările din vestul Europei, deoarece acest ideal face abstracţie de realitatea 
existenţei statelor – care nu sunt aşa cum poate s-ar dori, simple autorităţi re-
ziduale, exterioare acţiunilor pieţei. Pe de altă parte, mediul financiar internaţi-
onal nu este de natură să încurajeze dezvoltarea unor relaţii economice şi co-
merciale eliberate de orice raţiuni politice sau constrângeri protecţioniste. Mult 
dorita „deschidere‖ a pieţei internaţionale este în fapt reglementată foarte strict 
şi acţionează ca o frână în calea globalizârii economiei şi comerţului mondial. 
Apoi se pierd din vedere corupţia şi crima economică – asociate economiei ca-
pitaliste în general, care impun noi constrângeri în calea afirmării unei economii 
de piaţă deschise liberei concurenţe. Cel puţin în ţările în curs de tranziţie la 
economia de piaţă, aceste constrângeri se manifestă pe scară largă, piaţa 
neagră dovedindu-se mereu mai eficientă decât pieţele reglementate. De ace-
ea, considerăm că în ciuda repetatelor încercări ale teoreticienilor de a del imita 
caracteristicile economiei de piaţă pozitive, funcţionale – încercări ale căror în-
ceputuri pot fi identificate în secolul al XVIII-lea – ne aflăm încă în pragul defini-
rii (delimitării) acestor caracteristici. 

Evoluţiile actuale ale proceselor de privatizare, la nivel mondial şi mai 
ales în domeniul serviciilor sociale, atestă fezabilitatea unor economii mixte, în 
care statul îşi redefineşte rolul economic, alături de mecanismele economiei de 
piaţă. Totuşi o economie mixtă, conceptual, se situează la jumătatea drumului 



303 

 

 

între o economie de tip socialist şi una de tip liberal şi are relativ puţine ele-
mente comune cu ceea ce, în teorie, se numeşte economie de piaţă deschisă 
liberei concurenţe. 

Deşi conceptul „economie mixtă‖ a fost sistematic repudiat atât de politi-
cienii liberali şi conservatori cât şi de socialişti, el s-a afirmat ca o realitate 
practică inevitabilă în aproape toată lumea civilizată. Într-un astfel de context, 
piaţa este un sistem de semnale economice printre multe altele, un mecanism 
de reglare continuă a deciziilor agenţilor economici. Ea nu exclude însă inter-
venţiile statului atât în calitate de legiuitor cât şi de agent economic direct. 

După cum a demonstrat experienţa recentă a ţărilor din centrul şi estul 
Europei, încrederea excesivă în mecanismele de auto-reglare ale „pieţei libere‖ 
a constituit una din cauzele eşecului „terapiei – şoc‖ în domeniul reformelor 
economice. Aplicarea triadei convenţionale cuprinzând liberalizarea preţurilor 
pe fondul reducerii intervenţei statului în controlul acestora, stabilizarea mone-
dei naţionale şi privatizarea sectorului de stat, în condiţiile existenţei unor seri-
oase dezechilibre, atât pe piaţa bunurilor şi a serviciilor, cât şi în domeniul re-
glementării liberei concurenţe, a avut ca efect general reducerea relativă a 
ofertei de mărfuri şi îngreunarea proceselor de reformă. De aceea, atât în estul 
cât şi în vestul Europei, în prezent, se caută noi tehnici de realizare a privatiză-
rii, în toate sferele activităţii economice şi în special în domeniul ofertei sociale. 
O tehnică de ultimă oră, în acest sens, pare a fi „testul pieţei asupra serviciilor 
sociale‖, ale cărui baze teoretice s-au pus în Anglia. 
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2. PERSPECTIVĂ ASUPRA SECURITĂŢII  
SOCIALE INTERNAŢIONALE 

 

2.1. Securitatea socială în ţările cu economie de piaţă 

2.1.1. Caracteristici generale 

Sistemele de securitate socială existente în prezent în diferite state ale 
lumii sunt organizate diferenţiat, dar prezintă şi unele principii similare. 

În ţările socialiste, de-a lungul câtorva decenii, s-a afirmat modelul so-
cialist care a aplicat metode de redistribuire a resurselor sociale pe principii 
preponderent universaliste. 

În ţările capitaliste dezvoltate, două modele tradiţionale au stat la baza 
structurării sistemelor de securitate socială: modelul german sau al lui Bis-
marck, – care valorizează îndeosebi statutul ocupaţional al beneficiarilor, şi 
modelul englez sau al lui Beveridge, care valorizează îndeosebi statutul cetă-
ţenesc. 

Asigurările sociale constituie cea mai răspândită tehnică actuală de rea-
lizare a securităţii sociale. Aplicarea acestei tehnici a început punctiform, în 
majoritatea ţărilor, pornindu-se de la asigurarea anumitor grupuri de lucrători, 
faţă de incidenţa unor riscuri corelate cu angajarea în muncă. Trendul general 
a fost de a creşte numărul riscurilor asigurate şi a domeniului social acoperit. 
Cu toate acestea, reţelele securităţii sociale cuprind şi astăzi, chiar şi în ţările 
dezvoltate în care asigurările nu se fac pe criteriul cetăţeniei, unele zone nea-
sigurate ori precar asigurate. Astfel de zone sunt mai largi în ţările în curs de 
dezvoltare şi în ţările care astăzi se află în tranziţie la economia de piaţă. Cau-
zele vizează atât limitele resurselor economice cât şi inexistenţa unor structuri 
organizatorice în anumite medii sociale (zonele rurale, zonele izolate geografic 
de centrele urbane etc). De la o ţară la alta însă, cauzele variază foarte larg. 

Fiecare stat a căutat, de-a lungul ultimelor decenii, o serie de metode şi 
măsuri administrative care să diminueze zonele neacoperite prin asigurările 
sociale. Practic însă, fiecare stat are o atitudine proprie faţă de domeniul secu-
rităţii sociale şi aceasta se oglindeşte atât în planul metodelor utilizate, cât şi al 
riscurilor acoperite. 

În Canada şi SUA, de exemplu, imediat după al doilea război mondial, a 
fost favorizată libera iniţiativă economică şi expansiunea industrială, decidenţii 
politici afirmându-şi încrederea în responsabilitatea individuală şi în tendinţa 
oamenilor de a încheia contracte de asigurări sociale în mod voluntar, prin in-
termediul instituţiilor private. Practica a demonstrat însă că această încredere a 
fost excesivă şi nejustificată. 
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Dacă asigurile private ar fi devenit suficient de larg răspândite şi rezona-
bile în materie de costuri, astfel încât să garanteze o protecţie adecvată pentru 
majoritatea populaţiei, probabil că o serie de programe iniţiate de administraţii-
le publice centrale n-ar mai fi fost necesare, ori ar fi avut un impact social re-
strâns. Dar costurile asigurărilor private, mai ales pentru cei ale căror riscuri 
sunt evaluate la cote foarte ridicate, s-au dovedit prohibitive. Riscurile acestor 
categorii sociale n-au putut fi acoperite decât în cadrul unor sisteme de asigu-
rări cu bază socială foarte largă. Asemenea sisteme nu puteau fi edificate de-
cât prin implicarea autorităţilor publice care aveau să instituie obligativitatea 
contribuţiei pentru toţi cei aflaţi în câmpul muncii. Implicarea statelor în asigură-
rile sociale a micşorat, desigur, sfera de acţiune a asigurărilor private, dar 
acestea au continuat să funcţioneze complementar, asigurând alte riscuri ori 
garantând unele beneficii suplimentare pentru riscurile asigurate prin schemele 
publice. 

Implicarea autorităţii statului în procesul de înfiinţare şi gestionare a 
schemelor de asigurări sociale nu a adus o sarcină nouă asupra comunităţilor 
sociale. Înainte de înfiinţarea sistemelor de asigurări sociale unele riscuri socia-
le erau acoperite prin eforturile familiilor sau ale unor organizaţii caritabile. Im-
plicarea statului a produs însă o redistribuire a sarcinii sociale în zonele unde 
aceasta poate fi purtată mai eficient, mai calificat şi cu costuri relative mai mici. 

În principiu, fondurile necesare pentru finanţarea sistemelor de securitate 
socială se colectează aplicându-se tehnica asigurărilor sociale şi o serie de 
tehnici fiscale. La nivelul diferitelor state, modalităţile de finanţare a securităţii 
sociale pot fi mai mult ori mai puţin corelate cu activitatea fiscală. Aplicând o 
logică directă, dacă cheltuielile sociale (şi deci taxele pe ansamblul comunităţii) 
sunt în mod deliberat mai mari, este de presupus că oferta socială va fi mai 
consistentă. Pe de altă parte, domeniul de acţiune al sistemelor fiscale are lim i-
tele sale, impuse de raţiuni ce vizează stimularea iniţiativei economice. 

Proporţia cheltuielilor cu securitatea socială poate să scadă fără a induce 
tensiuni sociale, doar în comunităţile al căror venit naţional creşte iar graficul 
distribuţiei finale a veniturilor se menţine cât mai aplatizat. Aceasta nu se poate 
întâmpla însă decât în unele ţări cu un standard de viaţă relativ ridicat şi conso-
lidat. În ţările în curs de dezvoltare, chiar când are loc o creştere a venitului na-
ţional, aceasta nu îndreptăţeşte în mod automat diminuarea cheltuielilor socia-
le. 

2.1.2. Obiective generale ale securităţii sociale 

În ţările cu economie de piaţă, securitatea socială desfăşoară trei tipuri 
generice de intervenţie socială, prin intermediul serviciilor de asigurări şi asis-
tenţă socială: diminuarea riscurilor sociale fundamentale prin consolidarea se-
curităţii economice a populaţiei active, prin redistribuirea mai raţională a venitu-
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rilor, de-a lungul ciclului vieţii şi către diferite segmente ale populaţiei defavori-
zate In competiţia economică. 

Aceste trei tipuri de intervenţii decurg în grade diferite, din formularea ob-
iectivelor tuturor sistemelor de securitate socială. Unele funcţii ale sistemelor 
sunt mai consistent reprezentate şi mai active decât altele. 

O serie de valori mai larg recunoscute de sistemele de securitate socia-
lă, ca: libertatea de opţiune a beneficiarilor, responsabilitatea individuală faţă 
de propria bunăstare, egalitatea şanselor, responsabilitatea socială şi maniera 
specifică de exercitare a acesteia etc. sunt strâns corelate cu ideologiile dom i-
nante în cadrul fiecărei comunităţi sociale. 

Alături de aceste valori se afirmă, de obicei, şi altele, având expresia 
unor obiective care nu sunt în mod particular asociabile unei ideologii politice. 
Acestea sunt prezente şi ele pe lista priorităţilor, influenţând procesul de deci-
zie. Din această ultimă categorie fac parte, în general, obiectivele care se refe-
ră la indicatorii demografici şi la mobilitatea forţei de muncă. 

Creşterea longevităţii şi asigurarea bunăstării populaţiei vârstnice consti-
tuie, de fapt, cel mai consistent obiectiv al sistemelor de securitate socială. În 
unele ţări, nivelul înzestrării gospodăriilor cu obiecte de folosinţă îndelungată 
este considerat a avea un impact semnificativ asupra ratei natalităţii. In astfel 
de ţări, sistemele de securitate socială se implică substanţial în susţinerea 
economică a familiilor tinere. 

In ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă, în cele mai multe ţâri, le-
gislaţia în vigoare promovează dobândirea unor calificări profesionale şi înde-
mânări ocupaţionale noi, mai ales în situaţiile când vechile calificări devin re-
dundante ori în cazurile de invaliditate parţială. Indemnizaţiile acordate pe per i-
oadele de reorientare ocupaţională sunt, în general, corelate cu câştigurile rea-
lizate anterior prin salariu. Indemnizaţiile de şomaj afirmă, deci, valoarea mob i-
lităţii forţei de muncă şi a diminuării impactului economic şi psihologic al şoma-
jului. 

Există şi alte obiective urmărite de sistemele de securitate socială. Unul 
dintre ele este „susţinerea economică a structurilor familiale‖. Sistemele de se-
curitate socială intervin, de obicei, în sensul diminuării presiunilor economice 
produse de unele evoluţii ale relaţiilor familiale – îndeosebi, când obligaţiile faţă 
de dependenţi, rămân neasigurate. La o analiză de suprafaţă, s-ar putea crede 
că sistemele de securitate socială încurajează ori creează unele premise eco-
nomice, care facilitează restructurarea familiilor – prin oferta de suport econo-
mic familiilor dezmembrate, ori prin recunoaşterea unor relaţii sociale ilicite. 
Practic însă, sistemele de securitate socială nu fac decât să constate anumite 
realităţi şi să prevină, prin intervenţia lor, compunerea altor riscuri cu riscurile 
economice. Bunăstarea familiei constituie o preocupare deasupra oricăror ju-
decăţi morale, indiferent de statutul socio-juridic al familiei. Suportul economic 
este acordat, de obicei, pe criteriul nevoilor familiei (dependenţilor) şi nu al în-
locuirii veniturilor anterioare apariţiei stării de necesitate. 
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In prezent, multe sisteme de securitate socială sunt preocupate de asi-
gurarea egalităţii între sexe. Numeroase dezbateri sunt centrate pe stabilirea 
(egalizarea) vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi femei. 

Un alt obiectiv al securităţii sociale este asistenţa socială. În orice comu-
nitate pot exista la un moment dat persoane ale căror circumstanţe de viaţă 
impun intervenţia asistenţei sociale. Nici un fel de ofertă socială bazată pe alte 
principii de intervenţie socială nu poate fi atât de comprehensivă şi de flexibilă 
încât să prevină toate contingenţele negative şi să gestioneze toate incertitudi-
nile ce pot apărea în viaţa unei comunităţi sociale ia nivelul individului sau al 
familiei. Astfel de circumstanţe pot fi depăşite doar printr-o ofertă socială total 
adaptată nevoilor particulare ale celor aflaţi în stare de necesitate. Maniera de 
intervenţie concretă şi cheltuielile sociale antrenate în acest scop, ori conside-
rate ca adecvate, diferă de la un stat la altul, în funcţie de standardul general 
de viaţă existent în fiecare ţară şi de resursele sociale disponibile la un mo-
ment dat. Acestea pot să difere şi în cadrul aceluiaşi stat, de la o localitate la 
alta şi de la un moment la altul. 

Asistenţa socială pentru situaţiile severe de necesitate constituie cea mai 
veche expresie a intervenţiei prin sistemele de securitate socială. Existenţa 
asistenţei sociale este o recunoaştere absolută a carităţii, compasiunii, simpa-
tiei şi solidaridăţii umane, ca valori sociale. 

Dacă de la un sistem de asigurări sociale sunt de aşteptat garantarea 
securităţii economice şi certitudinea intervenţiei sociale, de la asistenţa socială 
sunt de aşteptat flexibilitatea dublată de certitudinea intervenţiei. 

Pentru a atinge astfel de performanţe, asistenţa socială, în mod necesar, 
îşi distribuie atenţia pe un număr relativ mic de beneficiari, ale căror nevoi, da-
torită unor circumstanţe obiective, nu pot fi satisfăcute prin intervenţia altor 
programe sociale ori prin intermediul pieţei muncii. 

Ori de cîte ori numărul de solicitanţi ai serviciilor de asistenţă socială de-
păşeşte un anumit nivel critic, de obicei, în cadrul sistemelor de securitate so-
cială dezvoltate se caută soluţii pentru satisfacerea cererilor prin alte modalităţi 
şi nu prin reţeaua asistenţei sociale. Acest principiu nu este însă practicabil în 
ţările unde sistemele de asigurări sociale se află în stadiu incipient. În toate ţă-
rile în care asistenţa socială este solicitată pe scară relativ largă, iar principiul 
asigurărilor sociale este practicabil, periodic au loc examinări ale componente-
lor de cheltuieli cele mai substanţiale cu asistenţa socială, în vederea transfe-
rării acestora spre schemele asigurărilor ori spre alte subsisteme care nu pre-
supun testarea mijloacelor economice ale solicitanţilor. 

Prin urmare, după strategiile economice vizând dezvoltarea pieţei mun-
cii, serviciile de asigurări sociale constituie linia întâi de acţiune în vederea rea-
lizării securităţii sociale. 

Unele caracteristici comune ale sistemelor de securitate socială vizează 
modalităţile de finanţare şi principiile de reglementare a cuantumului anumitor 
beneficii sau indemnizaţii. 



308 

 

 

2.1.3. Restricţii care limitează domeniul de acţiune al sistemelor de 
securitate socială 

Trei categorii de restricţii limitează, de obicei, dezvoltarea şi domeniile de 
acţiune ale sistemelor de securitate socială: restricţiile economice, politice şi 
administrative. 

Măsura în care sistemele de securitate socială îşi pot realiza obiectivele 
propuse depinde de volumul resurselor economice mobilizate prin sistemul fis-
cal şi prin fondul asigurărilor sociale. Acestea, la rândul lor, depind de mărimea 
produsului intern brut, de ponderile pe care impunerile publice le pot avea în 
PIB şi de gradul de monetizare a economiilor naţionale. 

Capacitatea de impunere publică depinde în mare măsură de nivelul ge-
neral al productivităţii muncii dar, şi de dinamica generală a activităţilor de pro-
ducţie, repartiţie şi schimb care au loc într-o economie naţională. 

În prezent, atenţia analiştilor economici se îndreaptă în special spre stu-
dierea efectelor negative pe care le generează existenţa sistemelor de securi-
tate socială în plan economic. In literatura economică americană există accen-
te deosebite pe diminuarea motivaţiilor de angajare în muncă ale beneficiarilor 
securităţii sociale (de ex. Murray, C, 1984). Realitatea este că efectele existen-
ţei securităţii sociale pot fi negative, dar şi pozitive. Securitatea socială facili-
tează menţinerea şi valorificarea superioară a capacităţilor umane, condiţio-
nând nivelul productivităţii muncii, al veniturilor şi deci al bazei de impozitare. 
Existenţa sistemelor de pensii publice permite diminuare gradului de depen-
denţă economică a persoanelor vârstnice faţă de urmaşii direcţi, contribuind 
deci, la creşterea mobilităţii forţei de muncă. Simultan însă, existenţa sisteme-
lor de pensii poate micşora motivaţia de a avea urmaşi direcţi, ceea ce are im-
plicaţii majore asupra structurii demografice, dar poate determina şi creşterea 
V.N./loc, la un moment dat. 

Restricţiile politice decurg din percepţiile pe care contribuabilii le au asu-
pra securităţii sociale din perspectiva raportului costuri/beneficii. Aceste per-
cepţii dimensionează toleranţa şi acceptabilitatea faţă de susţinerea economică 
a costurilor sodale. 

Restricţiile politice asupra utilizării resurselor sociale au o importanţă 
cheie. Orientările politice ale unui guvern şi distribuţia puterii politice într-un stat 
pot condiţiona nu numai natura obiectivelor sociale, ci chiar nivelul resurselor 
care vor fi distribuite pentru susţinerea acestora şi criteriile de selecţie a grupu-
rilor (segmentelor) sociale care vor fi asistate social (numărul de beneficiari). 

Instituirea ofertei prin intermediul sistemelor de securitate socială nu este 
o consecinţă automată a creşterii economice la nivelul unei naţiuni. Acest tip 
de ofertă reflectă în mare măsură un proces politic şi un proces de negocieri 
sociale. De exemplu, programele sociale universaliste sunt cele care mobili-
zează cel mai eficient contribuţiile publice, deoarece, virtual, orice contribuabil 
are acces la beneficii. În cazul serviciilor medicale, în schimb, pentru care, în 
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mod frecvent, se impun asigurări prin instituţiile particulare (pentru a beneficia 
de o calitate a serviciului mai ridicată) contribuţiile publice nu se mai bucură de 
acelaşi suport (este cazul SUA, Canada etc). 

Toleranţa faţă de procesele redistributive variază în funcţie de convin-
gerile politice dominante, în rândurile electoratului, de eficienţa economică şi 
socială a structurilor universaliste şi de gradul de organizare a forţei de muncă, 
în vederea susţinerii unor programe sociale. 

În general, toleranţa publică şi suportul faţă de dezvoltarea sistemelor de 
securitate socială reflectă şi autoritatea diferitelor grupuri de presiune. Rolul 
grupurilor de interes în susţinerea anumitor programe sociale depinde în mare 
măsură de ponderea lor socială, de poziţia lor în ierarhia socială, de puterea 
(reprezentativitatea) lor politică etc. 

Solidaritatea naţională – o valoare larg asumată în principiu, devine greu 
de susţinut când intră în joc unele interese de grup, care activează mai mult ori 
mai puţin deschis. 

Gradul de acceptabilitate publică faţă de unele programe sociale poate fi 
influenţat şi de modul de prezentare a acestora. Contribuţiile pretinse în nume-
le susţinerii unor beneficii universaliste clar definite, concrete, sunt mai larg ac-
ceptate decât taxele publice, interesele beneficiarilor fiind implicate direct. 

Percepţia asupra modului de funcţionare a unui sistem poate fi uneori, 
chiar mai importantă decât funcţionarea lui efectivă. 

În ceea ce priveşte natura beneficiilor (bani, servicii, produse) contribua-
bilii par mai preocupaţi de consumul anumitor bunuri şi servicii de către cei cu 
venituri foarte mici decât de bunăstarea pe care le-ar putea-o facilita oferta so-
cială în bani. În SUA, de exemplu, oferta de produse alimentare este preferată 
altor forme de suport, atât de politicieni cât şi de public. Beneficiarii însă consi-
deră această formă de ajutor o sursă sigură a stigmei sociale (D.Wilson, 1987). 
De fapt, indirect, însuşi fenomenul stigmei sociale este o expresie a considera-
ţiei şi accept abilităţii publice faţă de transferurile sociale. 

Modul de administrare a sistemelor de securitate socială produce nume-
roase efecte în planul eficienţei intervenţiilor sociale. Succesul în canalizarea 
resurselor spre aceia care sunt vizaţi prin reglementările legale depinde de efi-
cacitatea procesului de depistare a solicitanţilor eligibili. 

Dirijarea eronată a resurselor se poate reduce prin instituirea unor activ i-
tăţi de control asupra administrării acestora. Activităţile de control suplimentar 
antrenează însă costuri suplimentare. 

Statistic, în urma unui control suplimentar asupra modului de administra-
re a resurselor, au loc, mai puţine recrutări de noi beneficiari şi mai multe el i-
minări (din eroare) a unor beneficiari eligibili de drept (A.B.Atkinson şi J.Hills, 
1991). 

Pe de altă parte, există numeroase restricţii în domeniul culegerii infor-
maţiilor de la şi despre beneficiarii sistemelor de securitate socială. Iar informa-
ţia disponibilă este unul din factorii cheie care influenţează costurile de adm i-
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nistraţie. De exemplu, în anul 1985/1986, în Anglia, costurile induse de testa-
rea mijloacelor economice ale solicitanţilor serviciilor de menţinere a nivelului 
veniturilor a reprezentat 11,3% din volumul beneficiilor acordate în perioada 
respectivă şi 4.5% din costurile totale ale administraţiei. Volumul beneficiilor a 
reprezentat doar 18% din cheltuielile totale ale sistemului (Her Majesty 
Treasury, 1988, Tables, 15.22, 15.23). 

De aceea, sunt preferate programele sociale ce se adresează unor nevoi 
presupuse (maternitate, şomaj etc). Măsura în care categoriile de populaţie 
mai sărace vor intra în posesia anumitor tipuri de beneficii depinde, în acest 
caz, de gradul în care grupurile cu nevoi presupuse includ şi persoane cu mij-
loace economice foarte mici. Oricum, oferta socială adresată unor segmente 
sociale cu nevoi presupuse va contribui în mod cert şi substanţial la micşorarea 
numărului de solicitanţi ai serviciilor de asistenţă socială. 

2.2. Ideologii politice şi securitate socială 

A prezenta simplificat principalele doctrine politice, din perspectiva influ-
enţelor pe care acestea le-au exercitat asupra dezvoltării sistemelor de securi-
tate socială, de-a lungul istoriei, comportă unele riscuri deoarece orice sistem 
poate reflecta la un moment dat mai multe tipuri de influenţe ideologice. Totuşi, 
observând principiile fundamentale care au stat la baza intervenţiei prin siste-
mele de securitate socială, pot fi identificate trei orientări: 

 individualismul represiv sau libertarismul, 

 individualismul liberal sau liberalismul şi 

 universalismul sau colectivismul. 
Fiecare dintre aceste orientări se sprijină pe o concepţie distinctă asupra 

echităţii sociale, drepturilor omului şi responsabilităţii. 
Diferitele practici de înfăptuire a echităţii sociale au generat o literatură 

vastă în ultimele două secole. Cu toate acestea, conceptul de echitate socială 
nu întruneşte încă un punct de vedere majoritar acceptat. Aceasta explică, de 
fapt, şi existenţa mai multor doctrine politice. 

2.2.1. Echitatea socială – un concept extrem de disputat 

Cei mai mulţi oameni plasează echitatea socială pe unul dintre locurile 
de frunte ale asumpţiilor lor axiologice. 

Numeroase comunităţi umane au fost şi sunt preocupate ca resursele 
sociale să fie redistribuite în mod echitabil, just. Felul cum fiecare înţelege 
dreptatea însă, este o altă problemă. 

Practic, la baza oricărui mix de obiective ce vizează înfăptuirea echităţii 
sociale stau două principii opuse: 

 libertarismul, care recunoaşte libertatea absolută, suveranitatea iniţia-
tivei economice individuale şi a forţelor (mecanismelor) pieţei libere; 
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 egalitarismul care tinde spre garantarea unui acces egal la beneficiile 
sociale, pentru toţi cei aflaţi în situaţie de necesitate. 

Importanţa atribuită în mod concret înfăptuirii echităţii sociale diferă de la 
o naţiune la alta, în funcţie de măsura în care unele efecte sociale ale practică-
rii economiei de piaţă sunt recunoscute la nivel social şi mai ales la nivelul de-
cidenţilor politici. 

Totuşi, chiar şi cele mai radicale sisteme politice de dreapta (cum este 
sistemul american ori cum a fost sistemul englez în perioada de guvernare a lui 
M.Thatcher) recunosc inconvenientele general asociate cu acţiunea forţelor 
pieţei libere – cel puţin în domeniul educaţiei şi învăţământului. 

Zonele vagi care există în conceptualizarea „echităţii sociale‖ devin mai 
vizibile când se încearcă operaţionalizarea şi aplicarea în practică a anumitor 
principii abstracte ale echităţii sociale. 

In fapt, la ce ar trebui să se refere echitatea socială? La egalitatea resur-
selor alocate unor domenii sociale, a cheltuielilor efectuate ori a rezultatelor 
obţinute prin materializarea investiţiilor sociale? 

Este posibil ca echitatea socială să urmărească egalizarea stării de să-
nătate, ori a nivelului de educaţie pentru toată lumea? Desigur, nu. Egalitatea 
poate fi un criteriu de evaluare a echităţii sociale, printre altele, dar de cele mai 
multe ori, egalitatea nu este sinonimă cu echitatea socială. 

Poate fi considerat inechitabil un acces inegal la serviciile medicale pu-
blice? Grupurile demo-sociale susceptibile de a avea probleme de sănătate 
mai mari şi mai frecvente ar trebui să aibă un acces mai facil la aceste servicii 
sau nu? 

În mod similar, indivizii cu probleme de învăţare, ar trebui să beneficieze 
de resurse sociale suplimentare? Ori dimpotrivă, tocmai cei supradotaţi ar tre-
bui să atragă investiţii sociale suplimentare? 

Pe de altă parte, cei care prin unele obiceiuri nocive, în mod deliberat, îşi 
alterează starea de sănătate, ar trebui să beneficieze de acces egal cu ceilalţi 
la serviciile medicale? 

Desigur, fiecare dintre aceste întrebări, poate primi mai multe răspunsuri, 
unele contradictorii. 

Sarcina de a realiza egalizarea stării de sănătate pentru toţi membrii co-
munităţii este nu numai imposibilă ci şi absurdă, oricât de multe resurse eco-
nomice s-ar investi în acest obiectiv. 

Unele deziderate umane nu pot fi garantate ca drepturi câtă vreme exis-
tenţa unor inegalităţi derivă din însăşi natura condiţiei umane. 

Din perspectiva serviciilor medicale şi a celor de educaţie şi învăţământ, 
singurul punct de control efectiv asupra înfăptuirii echităţii sociale este accesul 
la aceste servicii. Şi singurul obiectiv fezabil este garantarea accesului egal 
pentru nevoi egale, ignorând orice alte criterii discriminatorii. 
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De interes practic sunt, în esenţă, echitatea socială pe orizontală – pen-
tru categorii de trebuinţe individuale diferite, şi pe verticală – în funcţie de nive-
lul veniturilor, de apartenenţa la anumite segmente demo-sociale etc. 

Nivelul de echitate al accesului la resursele sociale poate fi evaluat în 
termeni cantitativi, dar poate căpăta şi o expresie calitativă. 

Practic, întotdeauna este mai greu de definit echitatea în termeni pozitivi. 
Aspectele care diminuează echitatea socială par mai uşor de sesizat. 

Înfăptuirea echităţii sociale pe verticală ridică problema măsurii în care 
indivizi cu statut social egal, ar trebui trataţi diferenţiat. Este echitabil ca o 
anumită condiţie a stării de sănătate, ori un anumit nivel de dotare intelectuală 
să beneficieze de facilităţi sociale mai mari pe considerentul că acestea sunt 
mai importante (economic, social, alte criterii)? Şi dacă da, în ce măsură? 

Cele mai dificile întrebări sunt însă cele referitoare la venituri: 

 pe ce criterii şi cum ar trebui delimitată capacitatea de a plăti pentru 
serviciile (ori alte beneficii sociale) primite? 

 care ar trebui să fie relaţia între capacitatea de a plăti şi mărimea plă-
ţii? 

Aceste dileme constituie astăzi obstacole reale în calea înfăptuirii unei 
echităţi sociale veritabile. 

În cazul intervenţiilor medicale foarte costisitoare, problema echităţii so-
ciale este privită din perspectiva relaţiei între beneficiul social şi nivelul sacrif i-
ciului economic impus societăţii. Din acest unghi, aparenta contradicţie şi ten-
siune dintre „acţiunea eficientă economic‖ şi „realizarea unei avansate echităţi 
sociale‖ îşi pierde din consistenţă, acreditând ideea că, „ceea ce nu este efici-
ent economic este susceptibil de a fi şi inechitabil social‖. 

În pofida expansiunii fără precedent a serviciilor medicale din ultimii 20 
de ani, şi a accesului relativ facil la acestea – cel puţin în ţările europene -
inegalităţile privind starea de sănătate, a unor segmente sociale defavorizate 
economic, s-au menţinut la cote ridicate. Observaţia este similară şi pentru 
domeniul educaţiei şi învăţământului. 

Prin urmare, nu există deocamdată o măsură universală a echităţii socia-
le şi nici mecanisme extrem de eficace pentru înfăptuirea acesteia. Fiecare na-
ţiune îşi justifică mai mult ori mai puţin coerent propriile obiective sociale (de 
obicei nu prea le justifică, ci le impune, pur şi simplu) şi decide arbitrar în cazul 
unor obiective contradictorii concurente. 

Atingerea unui nivel ridicat al echităţii sociale, pe lângă considerentele 
de ordin politic, este condiţionată şi de volumul resurselor disponibile. In orice 
caz, atingerea unei eficiente economice ideale este inacceptabilă când se pune 
în discuţie înfăptuirea unor obiective sociale. Între eficienţa economică şi echi-
tatea socială există un continuu proces de negociere. Realizarea unui anumit 
nivel al echităţii sociale se înfăptuieşte întotdeauna plătind un anumit preţ. Şi 
pentru multă lume este important ca acest preţ să fie vizibil şi, mai ales, accep-
tabil. 
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2.2.2. Cum înţeleg libertariştiiechitatea socială 

Pentru libertarişti, intervenţia statului în economie în vederea reglemen-
tării echităţii sociale este moral inacceptabilă, exceptând unele circumstanţe 
limitate. În concepţia lor, aceasta n-ar duce decât la diminuarea, pe ansamblu, 
a bunăstării generale. Ei analizează relaţiile sociale strict din perspectiva indi-
vidului ale cărui interese se opun intereselor colectivităţii. 

Argumentele libertariştilor gravitează în jurul drepturilor naturale, empiri-
ce ale omului. Cea mai apreciată valoare este „libertatea individuală‖ care, 
conceptual, este extinsă până la hotarele anarhiei. 

Această ideologie s-a afirmat plenar în secolul al XVIIMea în Anglia, în 
perioada capitalismului incipient şi a emergenţei industrialismului. In acea per i-
oadă, virtual, exista un loc de muncă pentru toţi cei care doreau să munceas-
că. De aceia, sărăcia era considerată un eşec economic al individului şi nu un 
efect al organizării sociale. 

Analişti ai acestui curent de idei au fost Noziek, Stirner, Proudhon, Bakunin etc. 

Intervenţia socială dominantă în cadrul societăţilor libertariste a luat for-
ma „carităţii sociale‖ susţinută prin eforturile unor organizaţii voluntare, religioa-
se, ale unor persoane particulare. 

În Anglia a existat şi o componentă represivă faţă de săracii care refuzau 
să muncească. Aceasta a fost instituită prin Legea săracilor (1601) – care con-
stituie o expresie a eticii protestante ce considera sărăcia o ameninţare la 
adresa ordinii publice şi o abatere de la normele morale. 

2.2.3. Individualismul liberal 

S-a dezvoltat într-un mediu industrial similar cu cel al libertariştilor, dar 
într-un climat politic oarecum schimbat. Expansiunea acţiunilor filantropice, 
odată cu afirmarea unei clase sociale noi (middle class) a impus în conştiinţa 
publică idealuri umanitare mai avansate. 

Economia devenise mai mult decât oricând dependentă de forţa de 
muncă şi de productivitatea muncii. În acest context (secolul al XlX-lea) sunt 
iniţiate măsuri masive pentru a îmbunătăţi atât starea de sănătate cât şi condi-
ţiile de viaţă ale lucrătorilor. 

Pe de altă parte, o serie de grupări politice interesate au stimulat progre-
sul în direcţia organizării forţei de muncă sub forma sindicatelor şi a unor orga-
nizaţii politice muncitoreşti. 

Iniţiativa individuală în domeniul realizării bunăstării economice a devenit 
înalt valorizată, fiind secondată de virtuţile unei atitudini pragmatice în dome-
niul economisirii (acumulării) resurselor materiale. 

În această perioadă iau fiinţă sistemele de securitate socială, utilizând în 
esenţă tehnica asigurărilor sociale, deşi o serie de riscuri fundamentale rămân 
încă neacoperite. Totodată o serie de lucrători cu salarii mici, rămân în afara 
sistemelor de asigurări. 
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Ideologia individualismului liberal afirmă, în esenţă, convingerea că acţi-
unea economică competitivă este singura modalitate eficientă şi morală de ac-
ces la bunăstarea socială. Ea situează în continuare responsabilitatea econo-
mică a individului pe prim plan, chiar dacă recunoaşte că pot să apară şi unele 
victime ale jocului liber al forţelor pieţei. 

Analişti ai acestei doctrine au fost, printre alţii, Hayek, Friedman, Beve-
ridge, Keynes, Galbraith. 

Un curent de idei cu orientare liberală, având destul de mulţi adepţi este 
utilitarismul. În concepţia utilitaristă, scopul oricărei comunităţi sociale ar trebui 
să fie acela de a distribui mijloacele bunăstării sociale astfel încât utilitatea to-
tală pe ansamblul comunităţii să fie maximă. Prin mijloacele bunăstării sociale 
sunt înţelese toate utilităţile, începând cu obiectele materiale şi încheind cu pu-
terea politică. Desigur, o asemenea idee nu poate fi decât utopică, de vreme 
ce nimeni nu este apt să decidă în mod obiectiv asupra modului concret de dis-
tribuţie a utilităţilor. 

2.2.4. Colectivismul 

Această ideologie contestă eficacitatea principiului rezidual de intervenţie 
socială, afirmând obligaţia statelor de a reglementa şi facilita redistribuirea ma-
sivă a veniturilor în scopul nivelării decalajelor economice şi al favorizării dez-
voltării umane pe scară largă. 

Primul obiectiv al acestei ideologii este, deci, redistribuirea resurselor de 
la cei mai bogaţi la cei săraci, pe criteriul nevoilor. Nevoile sunt înţelese îndeo-
sebi ca expresii ale frustrării, în contextul unui nivel general de prosperitate. 
Redistribuţia ar trebui realizată după criteriul nevoilor presupuse. 

Mulţi dintre suporterii acestei ideologii privesc dincolo de scopurile ime-
diate ale menţinerii unui nivel oarecare al veniturilor, spre idealurile integrării 
sociale depline a tuturor membrilor colectivităţilor sociale. 

În prezent, perspectiva colectivistă este larg utilizată In domeniul pro-
gramelor sociale care vizează bunăstarea famiilor cu mai mulţi copii, familiilor 
tinere, în serviciile de educaţie şi în serviciile medicale. 

Programele sociale universaliste se dovedesc a fi însă din ce în ce mai 
greu de susţinut financiar. De aceea, oferta realizată prin aceste programe are 
de obicei un nivel cantitativ (şi adesea calitativ) relativ scăzut ori plafonat, pre-
zintă puţine alternative de consum şi, în cazul unor servicii publice, are carac-
ter de obligativitate (asigurările sociale, educaţia şi învăţământul public). Aces-
te tipuri de ofertă socială sunt considerate uneori metode de control ori de im-
punere socială. Măsura în care, practic, are loc redistribuţia resurselor, de la 
mai bogaţi la săraci, depinde de criteriile adoptate pentru selecţia beneficiarilor 
şi de metodele de finanţare a programelor. Deşi o serie de analişti au creat o 
serie de constructe teoretice privind modul cum ar trebui să aibă loc redistribui-
rea resurselor într-o colectivitate socială înalt umanistă, în practică, aplicarea 
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principiului redistributiv are loc doar în funcţie de unele criterii politic acceptab i-
le. Un argument invocat frecvent în sprijinul aplicării limitate a acestui principiu, 
este efectul negativ asupra creşterii economice. De aceea, se consideră că 
doar un număr mic de domenii sunt recomandabile economic pentru aplicarea 
transferurilor universaliste. 

2.2.5. Caracteristici ale politicilor economice şi sociale în democra-
ţiile capitaliste dezvoltate 

Cu excepţia Japoniei şi Statelor Unite ale Americii, democraţiile cap italis-
te dezvoltate sunt state ale bunăstării sociale în interiorul cărora există un con-
sens larg asupra responsabilităţii sociale faţă de gestionarea riscurilor funda-
mentale. 

Cu toate acestea, între aceste state, şi în interiorul fiecăruia dintre ele, 
subzistă, o serie de controverse privind domeniul exact al responsabilităţii so-
ciale şi formele concrete de intervenţie a statului.. 

Cum s-ar putea reconcilia consensul general asupra necesităţii interven-
ţiei sociale cu mulţimea controverselor privind unele aspecte specifice, concre-
te? Cum ar trebui interpretată responsabilitatea socială în fiecare situaţie de 
risc şi cum ar trebui implicat statul în exercitarea practică a acestei responsab i-
lităţi? 

Pluralismul politic al democraţiilor actuale este dublat de un pluralism te-
oretic şi intelectual. În cazul Europei cel puţin, considerând diversitatea siste-
melor politice care operează în prezent, este dificil să ne referim la un model 
politic dominant. Continentul european conţine republici, monarhii, federaţii, 
sisteme centralizate ori cu tendinţe de descentralizare, preşedinţi executivi sau 
preşedinţi fără o autoritate reală, parlamente uni sau bicamerale, state cu sau 
fără curţi constituţionale, sisteme de guvernământ uni, bi, sau multipartite. În 
toate ţările cu economie industrializată există însă sisteme de securitate socia-
lă relativ extinse. Totuşi a spune despre o ţară că se află în Europa înseamnă 
a spune foarte puţin despre economia sa, despre sistemul său politic şi despre 
sistemul său de protecţie socială. Într-un asemenea context, orice întrebare 
poate avea mai multe răspunsuri corecte. Depinde cine răspunde. 

Practic, acţiunea statelor democratice în domeniul asigurării bunăstării 
sociale, se desfăşoară pe două direcţii de principiu: politicile economice şi poli-
ticile sociale. 

Politicile economice reglementează condiţiile specifice în care se desfă-
şoară producţia de utilităţi, schimbul şi modul concret de valorificare a utilităţilor 
pentru creşterea avuţiilor naţionale şi pentru consum. 

După al doilea război mondial, majoritatea guvernelor s-au servit de in-
strumente macroeconomice pentru a controla nivelul agregat al producţiei, f i-
nanţelor şi consumului social. Aceste instrumente au inclus tipic taxele şi chel-
tuielile publice – cu implicaţiile lor asupra deficitelor (şi, mai rar, excedentelor) 
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bugetare şi asupra manipulării ratei dobânzii în băncile centrale. Măsura în ca-
re guvernele au folosit şi alte instrumente de control decât cele macroeconom i-
ce a fost variabilă de la un stat la altul. De exemplu, Franţa şi, periodic, Marea 
Britanie au încercat unele forme de planificare economică, atât la nivel micro, 
cât şi macroeconomic. În Germania Federală şi S.U.A., dimpotrivă, planificarea 
economică a fost, în general, evitată, deşi chiar şi aceste ţări au adoptat unele 
reglementări economice antitrust. 

Independent de instrumentele folosite, obiectivele economice au fost, în 
general, aceleaşi: creşterea volumului resurselor economice, angajamentul în 
muncă total, stabilitatea preţurilor şi menţinerea unor balanţe comerciale echili-
brate. Desigur, aceste obiective nu epuizează scopurile politicilor economice 
derulate în perioada la care ne referim. Observăm însă că, atingerea unuia din-
tre aceste obiective pune în dificultate pe cel puţin unul dintre celelalte. De 
aceea, eforturile politicienilor au fost concentrate pe menţinerea şi realizarea 
unui mix cât mai acceptabil al acestor patru obiective. Necesitatea de a menţi-
ne distribuţia primară a veniturilor la cote cât mai ridicate (pentru a încuraja ini-
ţiativa şi competiţia economică) a pus la modul acut şi problema menţinerii unui 
nivel suportabil al fiscalităţii. A identifica însă domeniul politicilor sociale cu aria 
redistribuţiei resurselor publice induce o oarecare distorsiune de sens. Aplica-
rea unor politici sociale redistributive, transferă problema distribuţiei veniturilor 
din sfera producţiei şi schimburilor strict economice în cea a producţiei şi 
schimburilor sociale. În ţările dezvoltate însă, oferta socială nu se structurează 
doar în sfera redistribuţiei veniturilor publice. 

În acest proces sunt implicaţi o mulţime de agenţi particulari şi organis-
me nonguvernamentale care limitează decizia şi intervenţia guvernelor. În cele 
mai multe cazuri, statele au intervenit doar acolo unde alte tipuri de intervenţii 
sociale s-au dovedit ineficiente. Prin urmare, domeniul de acţiune al politicilor 
sociale, în tărie dezvoltate, trebuie înţeles nu cu referire strictă la oferta socială 
publică (de stat) ci incluzând şi cadrul de afirmare al agenţilor sociali nongu-
vernamentali. Prezenţa acţiunilor sociale nonguvernamentale are implicaţii de-
osebit de substanţiale în planul mixului de utilităţi oferite diferitelor categorii de 
utilizatori sociali şi, pe de altă parte, asupra mixului utilizat de fiecare individ în 
parte. Oferta socială, într-un astfel de context, conţine extrem de multe alterna-
tive de opţiune şi îşi pierde oarecum caracterul coercitiv. Funcţia de control so-
cial devine mai puţin creatoare de tensiuni, deoarece ea se exercită mai subtil 
şi doar în cadrul unor structuri de socializare care cultivă iniţiativa personală în 
domeniul dezvoltării umane. În aceste ţări controversele asupra modalităţilor 
concrete de exercitare a responsabilităţii sociale au avut o influenţă 
constmctivă în planul ofertei sociale. Oferta socială în cadrul democraţiilor capi-
taliste dezvoltate constituie, de fapt, materializarea mai multor răspunsuri posi-
bile şi necontradictorii la aceeaşi întrebare. 
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2.2.6. Opinia publică şi redefinirea obiectivelor statului bunăstării 
sociale 

După al doilea război mondial, toate statele europene şi-au asumat res-
ponsabilitatea de a organiza şi gestiona sectorul social. Cheltuielile sociale ale 
unor ţări cu structuri socio-economice relativ similare au variat însă foarte mult 
– între 20-40% din venitul naţional, adică aproximativ 50% din cheltuielile pu-
blice totale (Hayward J. şi Page CE., 1995). 

În anul 1980, între ţările capitaliste europene cu cele mai mici cheltuieli 
sociale (ca pondere în PIB) se numărau Elveţia (19,7%), Anglia (24,5%), Fin-
landa (24,8%). Cel mai mult cheltuiau Olanda (40,2%), Suedia (37,9%) şi Bel-
gia (36%) (Flora P., 1987). În toate aceste ţâri a existat tendinţa de a păstra 
autonomia financiară a fondurilor de pensii, pe considerentul că o implicare a 
statului în această ane ar determina diminuarea spiritului de solidaritate şi coe-
ziune în interiorul unor structuri sociale (familie, organizaţii profesionale, gru-
puri religioase etc). 

În ţările socialiste, după al doilea război mondial, au fost menţinute şi ex-
tinse sistemele de asigurări sociale constituite mai înainte, cu deosebirea că 
statul s-a implicat total în organizarea şi gestionarea serviciilor sociale. Nivelul 
de salarizare a forţei de muncă a fost însă deosebit de mic, ceea ce a permis 
ca administrarea serviciilor sociale să se realizeze cu costuri aparent foarte 
mici. 

Comparativ cu alte zone ale lumii, în zona europeană a fost realizată o 
abordare mai ambiţioasa a problemelor sociale. Şi aici însă au existat diferenţe 
de orientare în politicile sociale., Din acest punct de vedere pot fi identificate 
patru subzone: 

 

Sunt de acord că guvernul ar trebui 
să-şi asume în mod hotărât res-
ponsabilitatea pentru (% din total 
eşantion): 

Anglia Germania Italia S.U.A 

- serviciile medicale 86 54 87 36 

- un standard de viaţă decent 
pentru persoanele vârstnice 

79 56 82 43 

- un standard de viaţă decent 
pentru şomeri 

45 24 40 16 

- reducerea decalajelor de venituri 
dintre bogaţi şi săraci 

48 28 48 17 

Sursa: P. Taylor-Gooby, The role of state, în R.Jowell et al (eds.) British Atitudes Survey, 
Special International Report Farnborough, Gower, 1989, p. 41 

 

Observăm că pretutindeni se manifestă încă, un grad relativ ridicat de 
acceptabilitate şi înţelegere pentru problemele unor grupuri de populaţie defa-
vorizată pe piaţa muncii. În grupul ţărilor europene, Germania pare a opune 
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cea mai mare rezistenţă faţă de implicarea statului în rezolvarea problemelor 
sociale. 

Tot Germania este şi cea care discriminează cel mai puţin între diversele 
categorii de cheltuieli sociale. Pe de altă parte, remarcăm procentele mari ale 
populaţiei care consideră că guvernul ar trebui să se implice în organizarea 
serviciilor medicale şi în reglementarea mecanismelor de control al standardu-
lui economic al persoanelor vârstnice. 

Unele cercetări mai recente sugerează însă că noua Europă va îngloba 
nu atât state ale bunăstării sociale, cât state funcţionale care vor reglementa 
un nivel al bunăstării sociale acceptabil, tolerabil în raport cu nevoile de a sus-
ţine preponderent competitivitatea economică, în cadrul unor sisteme ale eco-
nomiei de piaţă liberale. Într-un asemenea context, cheltuielile sociale se vor 
stabiliza în jurul a 30% din PIB. În serviciile sociale, graniţele între public – pri-
vat se vor estompa tot mai mult, se vor institui numeroase forme de contribuţii 
din partea utilizatorilor direcţi, iar pensiile ocupaţionale vor creşte ca pondere. 

2.3. Nevoile sociale 

2.3.1. Selectivitate versus universalitate 

Faptul că sistemele de securitate socială nu pot acţiona decât selectiv 
este evident. Aceleaşi beneficii pot avea o utilitate mai mare sau mai mică, în 
funcţie de nevoile beneficiarilor. 

Pe de altă parte, chiar şi beneficiile universaliste sunt, mai devreme ori 
mai târziu, într-o măsură mai mare sau mai mică, retumate prin intermediul ta-
xelor publice. 

În fond, dezbaterea asupra principiului „universalitate versus selectivita-
te‖ nu urmăreşte fixarea opţiunii pe una dintre cele două extreme, ci stabilirea 
naturii şi a gradului de cuprindere a criteriilor selective. 

În practică, două metode de principiu sunt aplicate pentru realizarea se-
lectivităţii: metoda redistribuirii resurselor pe baza testării mijloacelor econom i-
ce ale solicitanţilor şi metoda dirijării resurselor spre nevoi sociale presupuse. 

2.3.2. Testarea mijloacelor economice (T.M.E.) ale solicitanţilor ser-
viciilor de asistenţă socială 

Această metodă constituie ţinta celor mai înverşunate critici, atât din par-
tea analiştilor sociali cât şi a multora dintre solicitanţi. CriticHe impută faptul că 
metoda generează un fenomen de dezintegrare socială în rândurile solicitanţi-
lor, care se confruntă cu stigma socială ce însoţeşte actul reparator al servici i-
lor de asistenţă socială. Pe de altă parte, se creează premisele unui control 
social nociv din partea unor birocraţi, ale căror atitudini poartă uneori amprenta 
unei concepţii înguste asupra fenomenului sărăciei. Pe lângă aceste neajun-
suri, în mod curent, declaraţiile solicitanţilor asupra propriilor dificultăţi induc 
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accentuarea frustrării şi sentimentului de excluziune socială.(Tony Eardley, 
1996). 

În ciuda dezavantajelor lor, practicile asistenţei sociale au o lungă istorie, 
iar tehnicile concrete au suferit numeroase modificări. 

În prezent, principiul T.M.E. dă naştere la o serie de dezbateri în jurul a 
ceea ce poate fi considerat „resursele economice ale solicitanţilor‖, cu cine es-
te de presupus că ar trebui împărţite aceste resurse, cât din resursele disponi-
bile ar trebui, în fapt, consumate înainte de a se acorda ajutorul social şi o mul-
ţime de alte întrebări care derivă din activitatea practica şi din complexitatea 
situaţiei socio-economice a solicitanţilor. Ceea ce adesea este considerată a fi 
o decizie tehnică ori administrativă, este în realitate o problemă de politică sau 
etică socială, reflectând atitudini concrete faţă de echilibrul responsabilităţilor 
între indivizi, familie şi societate. 

De exemplu, ar trebui să li se impună urmaşilor direcţi, ai unor pensionari 
cu pensii mici, să contribuie la susţinerea economică a acestora? Dar dacă un 
astfel de pensionar are totuşi o locuinţă, ce depăşeşte oarecum nevoile sale de 
locuire? Este de aşteptat ca el să-şi vândă locuinţa înainte de a fi îndreptăţit la 
ajutorul social? 

În general, cât ar trebui să consume din propriile resurse economice un 
solicitant, înainte de a apela la ajutorul social? 

La astfel de întrebări ce vizează direct activitatea practică, trebuie să 
răspundă frecvent funcţionarii serviciilor de asistenţă socială. Alegerea unuia 
sau altuia dintre răspunsurile posibile are efecte majore asupra comportamen-
tului solicitanţilor şi asupra motivaţiei lor de a munci. 

Cu toate că există o mulţime de factori inhibitori ai cererii de asistenţă 
socială, în ultimul deceniu, acest tip de cerere a crescut în majoritatea ţărilor 
datorită diminuării puterii de cumpărare a beneficiilor acordate de securitatea 
socială. 

Pe de altă parte, percepţia asupra nivelului ridicat al cheltuielilor sisteme-
lor de securitate socială s-a ascuţit, tot mai multe voci invocând efectul pe care 
un procent ridicat al taxelor publice îl are asupra competiţiei economice gene-
rale. De aceea, în Europa actuală, cele mai multe discursuri politice recoman-
dă utilizarea pe scară mai largă a metodei testării mijloacelor economice, decât 
a celor universaliste, mai ales în perioadele de criză economică. 

La nivel internaţional, în prezent, desemnarea unor grupuri ţintă, în vede-
rea dirijării resurselor sociale, pare deosebit de atractivă şi este unul dintre cele 
mai utilizate instrumente de înfăptuire a politicilor sociale (World Development 
Report, 1993). Pe linia acestei strategii se înscrie şi ajutorul economic acordat 
de o serie de instituţii financiare internaţionale (inclusiv Banca Mondială şi 
Fondul Monetar Internaţional) ţărilor în tranziţie la economia de piaţă din estul 
şi centrul Europei. Acest ajutor a fost direcţionat spre înfiinţarea şi finanţarea 
unor programe de asistenţă socială, instituindu-se astfel un mecanism de dimi-
nuare a presiunii asupra schemelor de asigurări sociale. 
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De altfel, la nivelul Uniunii Europene, asistenţa socială pe principiul 
T.M.E. constituie un răspuns instftuţbnalizat (şi larg practicat) pentru probleme-
le generate de fenomenul sărăciei. Existenţa unor asemenea reţele sociale, pe 
de altă parte, generează o serie de alte efecte sociale, vizând constituirea şi 
menţinerea unui cerc vicios al sărăciei din care greu se poate evada. 

Acordând o atenţie deosebită programelor de asistenţă socială, sisteme-
le de securitate socială riscă, în acelaşi timp, să concentreze mare parte din 
resursele sociale, spre fenomenul sărăciei, în defavoarea altor obiective socia-
le egal legitime. Oferta excesivă în planul asistenţei sociale, mai devreme sau 
mai târziu, va alimenta dezinteresul faţă de susţinerea financiară a asigurărilor 
sociale – subminând astfel una dintre cele mai importante structuri de susţinere 
a ofertei sociale în ansamblu. 

Numeroase dezbateri actuale sunt centrate pe analiza cauzelor care duc 
la creşterea cererii de asistenţă socială şi a criteriilor de delimitare a grupurilor 
asistate social. Sunt instrumentele politicilor sociale actuale apte de a diminua 
impactul cauzelor care alimentează şi întreţin cererea de asistenţă socială 
(Whiteford, P., 1994)? 

Argumentele pentru sau împotriva utilizării grupurilor ţintă în aplicarea 
politicilor sociale sunt prezentate, în mod frecvent, la nivel de principii generale. 
Această manieră sugerează faptul că toate tehnicHe de aplicare a unui princi-
piu în practică sunt oarecum similare. În realitate, există distincţii importante 
între aceste tehnici. 

O serie de analişti sociali din Australia (Mitchell, D.; Harding, A.; Gruen. 
F., 1994) relevă că în sistemul australian de securitate socială, ceea ce con-
tează este rezultatul final al aplicării unei politici sociale şi doar în funcţie de 
acest rezultat sunt sau nu angajate anumite tehnici. Ei afirmă că asistenţa so-
cială poate fi utilizată fără a genera adâncirea fenomenului sărăciei ori apariţia 
stigmei sociale. Australienii care beneficiază de serviciile asistenţei sociale, în 
general, nu reclamă apariţia unor frustrări, de genul jenă faţă de propria lor 
condeie în faţa anumitor birocraţi, stigma socială etc, deoarece securitatea so-
cială australiană corelează toate tipurile de ofertă cu unele teste asupra venitu-
rilor şi mijloacelor economice ale solicitanţBor. 

Multe probleme derivă din însăşi definirea conceptului „asistenţă socia-
lă‖, deoarece nu există încă o definiţie clară, larg acceptată a acestui concept. 

In unele ţări, asistenţa socială este un concept asociat nu numai cu men-
ţinerea unui nivel oarecare al veniturilor, ci şi cu oferta de servicii de asistenţă 
instituţbnalizată, care desfăşoară, în general, o activitate mixtă de asistenţă 
socială şi medicală. Acest model este deosebit de răspândit în ţările nordice. 

În alte ţări, asistenţa socială cuprinde unele scheme de suplimentare a 
veniturilor, pe principiul subsidiarităţii. 

Însăşi utilizarea termenului „asistenţă socială‖ este uneori derutantă în 
planul analizei ştiinţifice şi inhibantă în planul cererii sociale. De aceea, unii au-
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tori propun renunţarea la acest termen care şi-a căpătat, poate, o reputaţie 
nemertată. 

În fond, ceea ce se urmăreşte şi ceea ce contează este garantarea unui 
minim de subzistenţă pentru cei care atestă existenţa unor nevoi de acest gen, 
şi nu serviciul sau instituţia care realizează acest lucru (Brown şi alţii, 1991). 

O întreagă baterie de probleme teoretico-metodologice există şi în jurul 
tehnicilor concrete de testare a mijloacelor economice. În general, solicitanţii 
tind să diminueze prin declaraţiile lor, resursele economice de care dispun în 
mod real. Principalele dificultăţi vizează necesitatea acordării unor ajutoare ca-
re să menţină veniturile deasupra unei limite oarecare, deoarece veniturile pot 
proveni din surse diverse, care nu sunt întotdeauna evidente sau declarate. 

Apoi există şi problema opţiunii între ajutoarele în bani – care se adre-
sează satisfacerii unor nevoi generale – şi ajutoarele „legate‖ sau condiţionate 
de utilizarea unui anumit gen de ofertă socială (servicii medicale, de locuire 
etc). 

Categorizarea programelor de asistenţă socială care aplică T.M.E. nu 
este un lucru simplu. Distincţia între 'testul sărăciei‖ şi alte tipuri de teste utiliza-
te, de exemplu, testul veniturilor ori testul ofertei sociale totale (inclusiv benefi-
ciile legate), nu poate fi realizată riguros, deoarece înşişi aceşti termeni nu dis-
pun de o conceptualizare unanim recunoscută şi acceptată. De exemplu, „tes-
tarea nivelului veniturilor‖, 'testarea tuturor mijloacelor economice‖, „testarea 
bunurilor economice deţinute‖, „testarea mijloacelor economice care produc 
venituri‖ implică utilizarea unor tehnici diferite de testare. Nu mai punem în dis-
cuţie faptul că aceşti termeni sunt utilizaţi frecvent, în mod eronat, interşanjabil. 

Testarea veniturilor este, în general, mult mai agreată,atât de beneficiari 
cât şi de asistenţii sociali, deoarece este mai simplu de realizat, nu implica de-
scrierea şi deci, scrutinul asupra tuturor circumstanţelor de viaţă ale solicitanţi-
lor şi nu generează fenomenul de disipare a resurselor capitale ale solicitanţi-
lor, în vederea întrunirii criteriilor de eligibilitate. Acest fapt micşorează riscurile 
apariţiei cercului vicios al sărăciei. 

O problemă tehnică deosebit de importantă derivă din necesitatea de a 
desemna „unitatea economică de referinţă‖ în vederea acordării ajutorului so-
cial. In general, nu există o metodă larg acceptată în acest sens. Unele siste-
me se adresează indivizilor, altele indivizilor şi/sau familiei. 

Spargerea beneficiilor familiale în beneficii individuale, când în unele 
famlii există unele persoane cu probleme deosebite (care sunt dependente de 
alcool sau alte droguri, de exemplu) – constituie o mare dificultate şi nu sunt 
prea numeroase sistemele care au în vedere astfel de situaţii. 

Prin urmare, formalizarea ştiinţifică a conceptului „asistenţă socială‖ este, 
în prezent, destul de vagă. Acest concept prezintă numeroase dimensiuni care 
aşteaptă un efort de teoretizare clarificator, dar şi simplificator. Ideea de a re-
nunţa la utilizarea etichetei „asistenţă socială‖, care prin conotaţiile sale do-
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bândite este profund discriminatorie şi nu serveşte intenţia de a ajuta, este, în 
opinia noastră, demnă de atenţie. 

2.3.3. Criteriul nevoilor presupuse 

Distribuţia resurselor sociale pe criteriul existenţei nevoilor asociate unor 
circumstanţe specifice ale vieţii este mult mai larg agreată în rândurile benefi-
ciarilor decât metoda T.M.E. Aceasta ridică însă problema definirii circumstan-
ţelor specifice şi/sau a categoriilor de indivizi eligibile. Este nevoie, deci, să se 
precizeze exact ce se înţelege prin nevoi asumate, care sunt acestea şi dacă 
satisfacerea lor poate constitui subiectul intervenţiei sociale. 

Dacă se porneşte de la ipoteza că unul din obiectivele securităţii sociale 
constă în diminuarea insecurităţii economice, atunci este nevoie de listarea 
unor circumstanţe tipice care măresc incidenţa unui asemenea tip de insecuri-
tate. De-a lungul timpului au existat numeroase încercări de acest gen, poate 
cele mai cunoascute sunt cele ale lui Beveridge şi Bismarck. Varietatea unor 
astfel de circumstanţe pare infinită, însă cele mai multe sunt lăsate pe seama 
iniţiativelor individuale – de exemplu, protejarea (asigurarea) avuţiei individuale 
faţă de furt, vandalism etc. 

O serie de circumstanţe ţin de profilul personalităţii şi profilul cultural al 
indivizilor – de exemplu, lipsa spiritului de prevedere, lipsa dorinţei de a munci, 
unele atitudini excentrice etc. 

Există însă unele riscuri care exced responsabilitatea individului – mai 
ales în ţările industrializate. Acestea, în mod normal, trebuie să cadă în res-
ponsabilitatea socială. Ele produc trei categorii largi de pierderi sau prejudicii: 

 pierderile de venituri salariale; în concepţia lui Beveridge, în general 
cam 70% din cazurile de necesitate economică severă derivă din în-
treruperea câştigurilor salariate; 

 pierderea sursei de întreţinere curentă a familiei, care duce la apariţia 
unor dependenţi – în urma divorţului, separării ori decesului unuia din-
tre părinţi ori a ambilor părinţi; 

 incidenţa unor cheltuieli speciale – care nu depind de statutul ocupa-
ţional al individului; de exemplu, întreţinerea unuia sau mai multor co-
pii, unele nevoi medicale (cheltuieli de spitalizare), cheltuieli prilejuite 
de decesul unui membru al familiei, cheltuieli cu educaţia şcolară, 
cheltuieli cu chiria etc. 

Toate aceste nevoi presupun structurarea unei oferte sociale orientate 
specific, spre compensarea ori susţinerea unor cheltuieli circumstanţiale. 
Cuantumul beneficiilor acordate în cazul fiecărei circumstanţe în parte ridică o 
altă serie de probleme. 

După definirea circumstanţelor şi stabilirea criteriilor de eligibilitate, apare 
întrebarea „ce formulă va sta la baza calculării beneficiilor acordate?‖ în cazul 
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necesităţii de a înlocui veniturile salariate, „cum ar trebui să fie beneficiile – pla-
fonate, corelate cu veniturile salariate anterioare, ori în sumă fixă?‖ 

Argumentele în sprijinul beneficiilor corelate cu veniturte salariate anteri-
oare derivă din nevoia de a stimula libera iniţiativă şi motivaţia de a munci. 
Acest tip de argumente este extrem de popular în SUA, mai ales în rândurile 
unor uniuni sindicate care susţin că beneficiile securităţii sociale trebuie să re-
flecte rezultatul procesului de negociere ce a stat la baza determinării nivelului 
salariilor (Richardson, 1960; Burms, 1956, în Ogus şi Barendt, 1982). Dezbate-
rile teoretice pe această temă, de obicei, se situează la nivelul filosofiei politici-
lor sociale. In acţiunile efective însă, se au în vedere considerente mult mai 
pragmatice şi mai conjuncturale. După al doilea război mondial, creşterea con-
curenţei economice a determinat diferenţierea accentuată a câştigurilor salaria-
te pe criteriul performanţei în muncă, în toate ţările capitaliste. De aceea, trep-
tat, s-a renunţat la „beneficiile plafonate‖ (instituite, în principiu, de Beveridge). 

În ultimii ani, o caracteristică a beneficiilor securităţii sociale din toate ţă-
rile a fost că acestea au scăzut ca valoare reală odată cu expansiunea mondia-
lă a inflaţiei. 

Deşi beneficiile corelate cu veniturile salariate sunt relativ larg răspândi-
te, există şi unele domenii unde majoritatea sistemelor de securitate socială 
acordă beneficii plafonate. Nivelul plafonului este fixat nu numai pe criteriul ne-
voilor de înlocuire a unor venituri (de exemplu, în cazul incapacităţii de muncă 
temporare, şomajului, pensionării), dar se are în vedere şi acoperierea unor 
nevoi speciale demonstrate ori presupuse. Pentru aceste ultime categorii de 
beneficii, deciziile sunt luate în urma unui proces de evaluare a nevoilor, mai 
mult ori mai puţin fundamentat ştiinţific. 

Fixarea scalei beneficiilor pentru nevoile presupuse este realizată, în 
principiu, în funcţie de datele statistice disponibile privind nevoile speciale ale 
unor grupuri dezavantajate. Există însă şi alţi factori care influenţează cu va-
loare egală sau chiar mai mare acest tip de decizie. Ei se referă la nivelul ge-
neral al preţurilor şi/sau la nivelul mediu al salariilor. In general, un sistem în 
care beneficiile sociale se situează deasupra celui mai mic salariu plătit, pare a 
fi politic inacceptabil, deoarece ar motiva negativ angajarea în muncă. Unele 
considerente au în vedere şi înfăptuirea echităţii sociale între diferitele categorii 
de beneficii, păstrând diferenţe semnificative între beneficiile acordate pe crite-
rii contributive şi noncontributive. 

Nivelul relativ al beneficiilor acordate de sistemele de securitate socială 
depinde, de asemenea, de eficienţa politicilor economice ale statelor (guverne-
lor). Restricţiile impuse cheltuielilor sociale capătă frecvent expresia scăderii 
valorii reale a beneficiilor şi sunt utilizate în mod curent pentru controlul inflaţiei 
şi pentru revitalizarea economiei în ansamblu. 

Variaţiile de nivel ale beneficiilor securităţii sociale pot apărea şi din raţi-
uni strict politice. În anii când, în diverse state, au loc alegeri generale, de 
exemplu, asemenea fenomene sunt, de obicei, asociate. 
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O caracteristică generală a ultimelor două decenii, a fost creşterea pre-
siunii sociale (şi economice) a unor grupuri sau segmente de beneficiari care 
se autodefinesc ca fiind dezavantajate. 

2.3.4. Nivelul beneficiilor sociale şi problema inflaţiei 

Inflaţia are un impact atât de rapid asupra puterii de cumpărare a venitu-
rilor, încât menţinerea valorii reale a beneficiilor securităţii sociale pare a fi 
principiul cardinal al realizării justiţiei sociale. 

In funcţie de măsura în care acest fapt generează preocupări în planul 
politicilor sociale, apare întrebarea: pe ce crieterii ar trebui determinată valoa-
rea reală a beneficiilor securităţii sociale – pe creşterea salariilor sau pe creşte-
rea preţurilor? 

În perioadele de creştere economică, de obicei, se argumentează că be-
neficiile sistemelor de securitate socială s-ar cuveni să ofere acelaşi nivel ori 
un nivel cel puţin apropiat de prosperitate, ca salariile medii. 

Când creşterea preţurilor devansează valoarea reală a salariilor, apare 
pericolul ca beneficiarii securităţii sociale, situaţi la nivelul inferior al scalei be-
neficiilor, să suporte cele mai mari frustrări economice. In acest caz, revendică-
rile utilizează ca argument nivelul ridicat al preţurilor. 

Atât teoretic cât şi practic, există o diversitate de abordări şi rezolvări ale 
acestor probleme. Cert este că beneficile securităţii sociale, în mod sistematic, 
sunt cele care prezintă inerţia cea mai avansată, comparativ cu alte tipuri de 
venituri – în raport cu evoluţiile economice generale. 

Există şi alte tipuri de întrebări privind modalităţile de indexare a benefici-
ilor securităţii sociale, de genul: indexarea trebuie să se realizeze automat, prin 
aplicarea indicilor de creştere a preţurilor (sau a salariilor), ori trebuie să existe 
un decalaj de timp între creşterea preţurilor şi procesul indexării? O serie de 
discuţii apar şi în jurul mărimii „decalajului de timp‖. De obicei, diminuarea 
acestui decalaj determină scăderea flexibilităţii politicilor economice guverna-
mentale. 

În dimensionarea beneficiilor, guvernele procedează, de obicei, prin fa-
vorizarea tacită a acelor grupuri care exercită cele mai mari presiuni sociale, ori 
care se dovedesc cele mai active social. Odată creat un drept social, acesta 
este greu de anulat. Dacă se doreşte totuşi, cu orice preţ diminuarea lui, 
aceasta poate fi realizată prin metode indirecte, care afectează valoarea reală 
a beneficiilor. 

Când legislaţia socială nu prevede indexarea pe un criteriu sau altul a 
beneficiilor sociale, se pune întrebarea: cât de frecvent ar trebui să aibă loc 
procesul de reajustare şi cu referire la ce perioadă de timp? Această problemă 
nu-i simplu de rezolvat. Ea implică costuri administrative mari dacă au loc rea-
justări frecvente, sau costuri sociale mari dacă procesul de reajustare a benef i-
ciilor se amână foarte mult. Încercările de a stabili o schemă de reajustare a 
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beneficiilor sociale pentru menţinerea valorilor reale, pe baza unor prognoze 
asupra ratei inflaţiei, s-au dovedi riscante şi de aceea, în general, sunt evitate. 

2.4. Finanţarea sistemelor de securitate socială 

2.4.1. Principii generale 

Există două surse principale de finanţare a sistemelor de securitate soci-
ală: fondurile asigurărilor sociale şi bugetele publice centrale. Agenţii econo-
mici care contribuie la constituirea acestor fonduri beneficiază direct sau indi-
rect, mai devreme sau mai târziu, de consecinţele contribuţiilor lor, chiar dacă 
uneori beneficiile nu capătă neapărat expresia ofertei prin intermediul sisteme-
lor de securitate socială. 

Alături de sursele principale există şi unele surse secundare ca: fondurile 
asigurărilor private, fondurile diverselor fundaţii şi agenţii non-guvernamentale, 
ale unor asociaţii cu scopuri filantropice etc. Fondurile asigurărilor sociale, în 
majoritatea ţărilor, se colectează pe principiul tripartitismului, de la beneficiarii 
virtuali, patroni şi bugetul central – în proporţii care diferă de la o ţară la alta. 

Plăţile efectuate de contribuabili pot fi în sumă fixă (mai rar) ori corelate 
cu câştigurile realizate. 

Din perspectiva numărului de riscuri acoperite asigurările sociale au un 
domeniu relativ restrâns de aplicare. Cu toate acestea, în prezent, asigurările 
sociale constituie instrumentul cel mai intens utilizat pentru realizarea protecţiei 
sociale. Prin instituirea asigurărilor sociale se crează un cadru modern de afir-
mare a spiritului de prevedere faţă de riscurile fundamentale, coroborat cu sp i-
ritul de solidaritate umană. 

In principiu, există două tehnici de constituire a fondurilor de asigurări 
sociale: 

 prin acumularea resurselor în fonduri speciale, care devin utilizabile 
pe măsura maturizării lor; riscurile induse de administrarea şi gestio-
narea acestor fonduri speciale sunt însă deosebit de mari, ca urmare 
a existenţei proceselor inflaţioniste; 

 prin efectuarea unor transferuri în flux (PAYG). 
Cea mai răspândită este tehnica PAYG. Implicarea autorităţii statelor în 

aplicarea acestei tehnici constituie garanţia exercitării solidarităţii umane intra 
şi intergeneraţbnal, suplinind baza actuărială – necesară altfel în orice contract 
de asigurare. 

Avantajele utilizării tehnicii PAYG constau în relativa ei flexibilitate faţă 
de fluctuaţiile conjuncturii sociale şi în posibilitatea susţinerii beneficiarilor, 
concomtent cu constituirea şi maturizarea sistemului. Tocmai aceste avantaje 
par a se transforma în dezavantaje când coeficientul de dependenţă a popula-
ţiei asigurate creşte abrupt de la o generaţie la alta – fapt ce poate duce la im-
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posibilitatea supravieţuirii sistemului, dacă nu se aplică unele măsuri de diluare 
a presiunilor economice. 

Prejudiciile sociale recunoscute ca fiind compensabile total sau parţial, 
pot să difere de la un sistem de asigurare la altul. Există însă unele circum-
stanţe ale vieţii larg recunoscute ca relevante pentru implicarea sistemului de 
securitate socială. Acestea sunt: incapacitatea de muncă temporară sau per-
manentă, existenta unor dependenţi şi decesul unui membru al familiei. 

Serviciile de asigurări sociale constituie linia întâi de intervenţie socială 
pentru toate ţările care practică protecţia socială instituţionalizată. De obicei, 
aceste servicii au ponderea cea mai consistentă în constituirea resurselor ne-
cesare susţinerii economice a sectorului social. Aplicarea principiului asigurăr i-
lor sociale prezintă numeroase particularităţi de la o naţiune la alta şi chiar în 
cadrul aceleiaşi naţiuni, de la un sector social la altul. O reţea complementară 
de siguranţă economică este asistenţa socială – finanţată preponderent din 
bugetele administraţiilor publice centrale sau locale sau prin iniţiativa unor 
agenţi non-guvernamentali. În ultimile decenii, între serviciile de asigurări so-
ciale şi cele de asistenţă socială s-au instalat corelaţii deosebit de complexe, 
care au modificat conţinutul conceptual iniţial al principiului asigurărilor sociale. 

2.4.2. Principiul asigurărilor sociale în prezent 

Deoarece în majoritatea ţărilor contribuţiile la fondurile asigurărilor socia-
le sunt obligatorii, atât pentru patroni cât şi pentru virtualii beneficiari, acestea – 
în opiniile unor analişti – au atributele unor taxe publice (Ogus şi Barendt, 
1982). 

In cele mâi multe situaţii, fondurile constituite prin contribuţii bipartite sunt 
insuficiente pentru acoperirea nevoilor sociale, ceea ce atrage responsabilita-
tea bugetelor publice pentru completarea diferenţelor necesare. 

Contribuţiile patronilor şi virtualilor beneficiari acoperă, de obicei, propor-
ţii importante din costurile beneficiilor de tip contributiv. 

Beneficiile noncontributive sunt finanţate prin resursele bugetelor publ i-
ce, deşi sunt şi situaţii când resursele necesare acestor capitole de cheltuieli 
vin de la fondurile de asigurări. 

În ultimii ani, au devenit tot mai frecvente obiecţiile faţă de angajarea 
termenului „asigurări‖ în asociaţie cu schemele contributive publice. Aceste ob-
iecţii vizează deosebirile conceptuale care există între „asigurările sociale pu-
blice‖ şi „asigurările particulare‖. 

Elementul conceptual comun al tuturor categoriilor de asigurări constă în 
acoperirea unor riscuri. Diferenţele constau în metoda utilizată. În asigurările 
particulare, riscurile sunt estimate pentru fiecare contribuabil ori pentru anumite 
categorii de riscuri iar contribuţiile au caracter voluntar: contribuie cu cote egale 
asiguraţii care prezintă cote de risc relativ apropiat. 
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Şi în asigurările publice riscurile sunt teoretic evaluabile. Baza socială 
deosebit de largă, realizabilă prin instituirea obligativităţii contribuţiilor, creează 
însă posibilitatea acoperirii chiar şi pentru beneficiarii cu cele mai ridicate cote 
de risc. 

Atât în asigurările publice cât şi în cele particulare, de regulă, nivelul be-
neficiilor este corelat cu cel al contribuţiilor. Relaţia între acestea este însă mai 
strânsă în cazul asigurărilor particulare, unde costul asigurărilor este suportat 
în întregime de beneficiari. Implicarea statului în asigurările publice face posibil 
un tratament mai puţin diferenţiat al contribuabililor şi plasarea unui accent mai 
mare pe nevoile sociale. Deşi, de regulă, în cazul asigurărilor publice nu este 
aplicată o relaţie matematică între cotele de contribuţii şi beneficiile acordate, 
contribuţiile efectuate creează dreptul la beneficii numai după o perioadă mini-
mă de contribuire. Această regulă se aplică în toate sistemele de pensii pentru 
limită de vârstă. Indemnizaţiile de şomaj şi cea pentru incapacitate temporară 
de muncă sunt acordate, pe perioade limitate de timp, iar dreptul la aceste in-
demnizaţii se reînnoieşte numai după ce a avut loc un nou număr de contribuţii 
la fondurile sociale (sau o nouă perioadă de cotizare). 

În sistemele publice de asigurări, raţiunile de ordin social prevalează în 
raport cu cele economice. De exemplu, asigurările publice tratează în mod di-
ferenţiat dependenţii unui asigurat când aceştia sunt copii minori, în raport cu 
alte categorii de dependenţi. 

2.4.3. Tipuri de contribuţii în vederea susţinerii programelor sociale 

Există opinii care susţin că dilema edificării unui sistem de contribuţii 
bi/sau tripartit este relevantă câtă vreme, oricare ar fi grupul care plăteşte cos-
tul beneficiilor, efectul economic net, pe termen lung, este acelaşi. Un patron 
care va plăti CAS. va acorda salarii mai mici. Dacă statul nu se implică, atunci 
cotele de asigurări plătite de virtualii beneficiari şi/sau de patroni vor fi mai 
mari, în schimb, taxele publice vor fi, în mod corespunzător, mai mici. 

Lucrurile nu sunt însă atât de simple cum par. Proporţiile în care costul 
asigurării este distribuit între consumatori (prin cotele de asigurare şi/sau taxe-
le publice), ori investitori (prin fixarea taxelor publice pe profit) şi patroni (prin 
acordarea unui anumit nivel de salarizare) influenţează decisiv elasticitatea ce-
rerii de bunuri şi servicii, rata investiţiilor, rata şomajului şi, deci, creşterea 
(dezvoltarea) economica pe termen mediu şi lung. 

Beveridge a susţinut că patronii, în orice caz, trebuie să se implice în 
susţinerea socială a angajaţilor lor, atât prin susţinerea economică şi adminis-
trarea fondurilor de asigurări sociale, cât şi prin desemnarea strategiilor diver-
selor programe sociale. Cert este că taxele publice sunt mai simplu de 
mobflizat prin intermediul patronilor, iar această sursă de venituri publice este 
mai agreată politic decât alte surse. 
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Pe de altă parte, Beveridge a contestat faptul că oferta socială ar trebui 
oglindită în costurile de producţie şi deci în preţuri, pentru a nu distorsiona 
competiţia economică (Beveridge, W., 1942). 

Practic însă, în prezent, proporţiile acoperirii costurilor asigurărilor socia-
le între virtualii beneficiari, patroni şi stat variază de ia un stat la altul. În unele 
ţări, angajaţii în muncă acoperă o cotă mai mare a costurilor decât patronii şi 
statul. În alte sisteme, beneficiile sunt finanţate, în cea mai mare parte, prin 
contribuţiile patronilor şi statului. 

În SUA, de exemplu, costul pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de 
urmaş şi asigurărilor pentru accidentele de muncă este suportat, în întregime, 
de către angajaţi şi patroni. Statul intervine doar când baza actuarialâ a asigu-
rărilor, din motive macroeconomice, este perturbată. 

În principiu, contribuţiile efectuate de patroni sunt incluse în costurile de 
producţie şi acţionează asupra corelaţiilor dintre nivelul de salarizare şi numă-
rul de angajaţi. Ele acţionează de fapt, ca o taxă publică pe numărul de anga-
jaţi, ceea ce determină diminuarea cererii de forţă de muncă până la nivelul la 
care efectul acestei diminuări egalează efectul creşterilor necesare de salarii. 

Prin urmare, costurile asigurărilor sociale pot fi transferate parţial sau to-
tal asupra preţurilor bunurilor de consum ori asupra cererii de forţă de muncă, 
prin intermediul proceselor de negociere a salariilor. Gradul şi rapiditatea efec-
tuării acestor transferuri depind, în esenţă, de elasticitatea cererii de mărfuri, 
de elasticitatea cererii de forţă de muncă şi de raporturile de putere care există 
între angajaţi şi patroni în cadrul proceselor de negociere a salariilor. 

Teoretic, în alegerea principiilor contributive şi în stabilirea cuantumului 
contribuţiilor sunt implicate considerente de,ordin etic, ce vizează atât interese-
le colectivităţii sociale în ansamblu, cât şi pe cele ale segmentelor specifice de 
beneficiari. Practic însă, consecinţele politice pe termen scurt ale diverselor 
corelaţii economice dintre cuantumurile beneficiilor, par să fie mai importante şi 
să prevaleze pentru factorii de decizie, comparativ cu raţiunile de ordin econo-
mico-social pe termen mediu şi lung. 

2.4.4 Taxele publice şi problema stigmei sociale 

Atât la nivelul teoreticienilor, cât şi al politicienilor au loc discuţii asupra 
meritelor finanţării programelor sociale în exclusivitate prin intermendiul taxelor 
publice. Pe de altă parte, sunt supuse dezbaterilor şi principiile contributive de-
ja existente, care materializează diferite strategii sociale, cu efecte distincte în 
planul dezvoltării economice în ansamblu. 

Numeroase opinii relevă că utilizarea taxelor publice, ca singură modali-
tate de finanţare a securităţii sociale, are un caracter redistributiv mai pronunţat 
şi este preferabilă din perspectiva înfăptuirii unei justiţii sociale mai consistente. 

Strategiile contributive actuale accentuează însă cointeresarea contribu-
abililor în actul asigurării, ceea ce are efecte vizibile în planul eficienţei econo-
mice, atât la nivelul sistemelor de securitate socială, cât şi la nivelul activităţii 
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economice în ansamblu. Argumentele în sprijunul acestei alternative susţin că 
oamenii, în general, nu vor „să li se creeze drepturi‖, ci „să-şi câştige drepturile‖ 
prin propriile lor eforturi. -Astfel s-ar explica persistenţa şi prevalenta strategiilor 
contributive practicate în prezent. Popularitatea acestor strategii ar consta deci, 
în mare măsură, în atractivitatea lor psihologică. 

Pe de altă parte, se presupune că oamenii vor subscrie mai curând la 
schemele contributive cu circul financiar mai restrâns, decât vor fi dispuşi să-şi 
onoreze taxele publice, care, în fond, ar putea căpăta şi alte destinaţii decât 
domeniul social. 

O problemă deosebit de importantă a tuturor sistemelor de securitate es-
te, însă, stigma socială resimţită de aceia care nu sunt apţi, din motive obiecti-
ve, „să-şi câştige drepturile sociale‖ prin propriile lor eforturi. 

Există sociologi şi psihologi care susţin că, în general, oamenii sunt con-
diţionaţi cultural să atribuie o mai mare stimă persoanelor implicate în sisteme 
socio-economice care valorizează principiul schimbului de avantaje, decât ce-
lor implicate în sisteme ce încorporează transferuri economice unilaterale 
(Pinker, 1971). 

Întrebarea este însă, dacă o astfel de atitudine ar trebui încurajată în 
continuare. Şi dacă da, în ce măsură incentivele economice s-ar cuveni să 
condiţioneze expresia unor programe sociale, câtă vreme acestea au în vede-
re, în primul rând, nevoile beneficiarilor şi nu constrângerea lor psihologică de 
a-şi depăşi condiţia de vulnerabili sociali. 

În mod cert, unul dintre efectele strategiilor contributive practicate în pre-
zent, constă în menţinerea iluziei generale că fiscalitatea ar putea fi evitată sau 
diminuată prin diverse metode. 

Cât despre principiul schimbului de avantaje, ca opus transferurilor eco-
nomice unilaterale, credem că avem de-a face, din nou, cu o iluzie, de astă da-
tă extrem de păgubitoare. Efectele transferurilor sociale nu sunt întotdeauna 
vizibile imediat ori detectabile în mod direct la nivelul colectivităţii în ansamblu. 
Ele sunt însă întotdeauna prezente şi benefice. 

Chiar dacă analistul şi-ar îngusta perspectiva la observarea efectelor 
strict economice, ar găsi argumente în sprijinul necesităţii de a se mobiliza o 
parte din resursele sociale la nivel general comunitar, în vederea finanţării unor 
procese redistributive, după alte criterii decât cele dictate de corelaţia contribu-
ţie-beneficiu direct aşteptat. 

2.5. Concepte relativ noi 

2.5.1. Cultura dependenţei în era contractului economic pe termen 
scurt 

Conceptul „cultura dependenţei‖ a fost dezvoltat într-o serie de analize 
ale impactului pe care îl au unele tipuri de beneficii ale securităţii sociale asu-
pra motivaţiilor angajării în muncă, în SUA şi în Anglia, în ultima parte a anilor 
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'80. Analizele respective se referă în special la indemnizaţiile de şomaj, dar 
vizează şi unele beneficii de tip universalist. 

Suporterii „noii drepte‖ din Marea Britanie, mai ales în perioada de gu-
vernare a lui M. Thatcher, au afirmat în repetate rânduri că unele tipuri de ofer-
tă socială nu fac decât să încurajeze oamenii în adoptarea unei atitudini pasive 
economic, transformându-i în abonaţi şi dependenţi ai sistemelor de securitate 
socială, ei nemaiavând interesul de a-si găsi un loc de muncă si de a se com-
porta responsabil (Mc.Glane, F., 1990). 

Acest gen de afirmaţie conţine o serie de prezumţii implicite, anume: 

 oamenii, confruntându-se cu unele situaţii de viaţă limită, preferă să 
adopte atitudini simplist economice, evaluând raportul beneficiu/efort, 
în bani (şi numai în bani), având în vedere doar perspective relativ în-
guste de timp; 

 existenţa beneficiilor securităţii sociale este de natură să producă mu-
taţii fundamentale în comportamentul normal al oamenilor; în general, 
se admite că oamenii sunt sensibili faţă de anumite valori pe care le 
identifică cu aspiraţiile lor spre un statut social mai înalt, asociat cu o 
stimă socială mai mare, cu un acces mai larg la anumite resurse eco-
nomice (haine mai bune, o locuinţă mai bună, vacanţe mai atractive, o 
maşină mai modernă etc). Toate aceste raţiuni considerate normale, 
cad subit când intră în calcul posibilitatea de a beneficia de oferta se-
curităţii sociale; 

 se asumă şi premisa vinovăţiei: oamenii, în general, gândesc inco-
rect, iraţional şi imoral. 

O astfel de perspectivă analitică aminteşte Legea Săracilor din anul 1601 
– considerată un act de tristă amintire în istoria politicilor sociale engleze. 

Conceptul „cultura dependenţei‖ pune din nou în centrul dezbaterilor 
„cauzele sărăciei‖. 

Beveridge a analizat succint cauzele sărăciei, în termenii contingenţelor 
pe care ciclul vieţii umane le conţine în mod statistic. El a acordat mai puţină 
atenţie factorilor care accentuează motivaţiile angajării în muncă, pornind de la 
premisa că munca este o obligaţie socială. Beveridge a creat un întreg sistem 
de soluţii pentru problemele sociale, sprijinindu-se pe ideea că, odată căpătată 
obişnuinţa de a lucra, oamenii vor prefera întotdeauna să se angajeze în mun-
că şi nu să lenevească (Beveridge, W., 1942). Pe aceste prezumţii el şi-a fun-
damentat întregul eşafodaj al recomandărilor de politică socială, în vederea 
edificării unui sistem al bunăstării sociale în Anglia. 

Să credem că un astfel de model teoretic, care a creat o adevărată şcoa-
lă de gândire în politicile sociale, ar trebui ignorat în unele circumstanţe? 

Faptul că dezvoltarea societăţilor moderne este de natură să accentueze 
o serie de dimensiuni ale fenomenului sărăciei a fost argumentul forte al înfiin-
ţării şi dezvoltării sistemelor de protecţie socială, până în anii 70. În anii '80 a 
apărut însă, în numeroase discursuri oficiale, ideea contraproductivităţii şi 
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atractivităţii mai mari a beneficiilor securităţii sociale, comparativ cu cele obţi-
nute prin angajarea în muncă. S-a ajuns până la afirmaţia că „sistemele de se-
curitate socială alimentează cultura dependenţei cu bunăştiinţă, în scopul pre-
zervării structurilor sale – ceea ce produce numeroase piedici în calea înfiinţării 
a noi locuri de muncă şi a mobilităţii forţei de muncă‖. (Raport înaintat 
D.H.S.S., 1985, Londra). 

Desigur, teoretic, unele manifestări de acest gen, pot să apară câtă vre-
me unii oameni gândesc că o pot duce mai bine fără să muncească. Dar cine 
îşi poate asuma sarcina de a demonstra că o astfel de prezumţie se bazează 
pe adevăr la nivel de masă? 

Ideea că beneficiile securităţii sociale favorizează apariţia a o serie de 
comportamente economice iresponsabile pare extrem de atractivă pentru me-
diile guvernamentale conservatoare, care acreditează explicaţii individualistice 
pentru emergenţa fenomenului sărăciei. 

În istoria sociologiei engleze, Herbert Spencer a fost un critic deosebit de 
acerb al săracilor şi al celor care simpatizează cu săracii. El a susţinut că cei 
angajaţi într-o viaţă de disoluţie şi viciu nu pot fi ajutaţi să evite consecinţele 
propriilor lor acţiuni şi decizii. La baza explicării fenomenului sărăciei, el a situat 
profilul moral -decăzut – al săracilor. În opinia lui, statul ar trebui să se implice 
cât mai puţin în viaţa indivizilor. 

În ultimul deceniu, în mass-media din Marea Britanie au fost frecvent po-
pularizate mesaje despre „bunăstarea celor care beneficiază de serviciile secu-
rităţii sociale, pe cheltuiala contribuabililor‖. 

Astfel se explică de ce, în cercetările periodice, conduse de CEE privind 
cauzele sărăciei, în medie, 45% din respondenţii britanici atribuie existenţa să-
răciei – lenei (comparativ cu 28% – în toate ţările CEE) (M.Haralambos, 
M.Holborn, 1991). 

Cu toate acestea, puţini sociologi mai susţin în prezent explicaţiile 
individualistice asupra fenomenului sărăciei. Cel mai frecvent, acest fenomen 
este explicat prin unele caracteristici ale grupurilor proxime ale individului (fa-
milie, comunitate, societate), ori chiar prin inadecvarea structurilor ce regle-
mentează oferta socială – care duc uneori la instituirea unui cerc vicios al să-
răciei. 

Bill Jordan (1989), un apărător fervent al avantajelor sociale oferte prin 
programele universaliste, afirmă că David Marsland (un oponent la fel de fer-
vent) comite o eroare când corelează cultura dependenţei cu oferta socială 
universalistă. În opinia sa, dacă o astfel de „cultură‖ există, ea este efectul pol i-
ticilor sociale care utilizează testarea mijloacelor economice (TME) ale solici-
tanţilor serviciilor de asistenţă socială. În general politicile ultraselective, care 
atrag oamenii In cursa cercului vicios al sărăciei, diminuează şansele de eva-
dare din starea de sărăcie. Tot el afirmă că unele ţări ca SUA, care utilizează 
pe scară largă TME, tind să dezvolte o „subclasă‖ cu prea puţine şanse de a-şi 
depăşi vreodată condiţia economică şi socială. 
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În SUA, conceptul de „cultură a dependenţei‖ este în atenţia publică de 
mai multă vreme decât în Marea Britanie. De fapt, Charles Murray a fost cel 
care l-a relansat în Marea Britanie, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o la 
Londra în anul 1987. 

Unele accente, subliniind existenţa unor concepţii politice vizând credinţa 
în „cultura dependenţei‖, au apărut şi în discursurile unor politicieni din alte ţări. 
Ideea în sine nu este chiar nouă. Mai mult ori mai puţin explicit, numeroşi ana-
lişti sunt de acord asupra faptului că există o cultură a dependenţei. Neînţele-
geri apar, în general, în privinţa cauzelor. 

În opinia noastră, conceptul de dependenţă socială constituie un iceberg 
imens căruia nu i s-au zărit încă, decât câteva muchii. Masa acestui concept, 
ascunsă încă în oceanul reiaţilor umane, conţine o infinitate de „interdependen-
ţe‖ ale căror expresii nete sunt dificil sau imposibil de decelat şi evaluat. 

Până în prezent, „cultura dependenţei‖„ aşa cum este prezentată în dez-
baterile citate anterior, nu semnalează decât aparenţele cele mai slab semnif i-
cative ale conceptului – dependenţa economică a unor segmente sociale defa-
vorizate faţă de unele categorii socio-economice superior protejate. 

Pentru ca „dependenţa socială‖ a fiecărui individ faţă de semenii săi să 
iasă de sub incidenţa unor conotaţii peiorative este nevoie de un salt calitativ în 
mentalităţile colectivităţilor umane, dar mai ales ale politicienilor şi chiar ale 
unor teoreticieni. 

În epoca actuală, când schimbarea socială are loc la viteze mari, există 
tendinţa ca cele mai multe contracte economice să se deruleze pe termen rela-
tiv scurt. Acest adevăr vizează în primul rând pieţele forţei de muncă. 

Productivitatea muncii şi bunăstarea generală, în orice societate moder-
nă, depind în mod decisiv, de recunoaşterea şi satisfacerea nevoilor şi intere-
selor pe care le pot avea, la un moment dat, anumite categorii de dependenţi 
sociali (copii, elevi, studenţi, şomeri, bolnavi, săraci, bătrâni etc). 

Totodată, unele cercetări sociale din Marea Britanie atestă conturarea 
unor trenduri sociale, de altfel uşor de intuit (Jackson C, Amold J., Nicholson 
N., 1996). Cariera profesională, în accepţiunea tradiţională a conceptului, adică 
o viaţă de muncă desfăşurată în acelaşi domeniu de activitate şi eventual la 
acelaşi loc de muncă, va deveni o excepţie. Schimbarea frecventă a locului de 
muncă şi a domeniilor de activitate va constitui o practică relativ curentă pentru 
persoanele active economic. Schimbarea socială va accelera transformarea 
legilor pieţelor muncii, structurilor de angajare în muncă, practicilor 
organizaţbnale, naturii ofertei de educaţie şi învăţământ, structurilor informative 
etc. 

De altfel, niciodată n-au fost sigure afirmaţiile generalizatoare la adresa 
„dezvoltării normale a carierelor profesionale‖. Dacă în urmă cu aproximativ trei 
decenii se mai putea intui oarecum ce s-ar putea înţelege printr-un astfel de 
concept, în prezent, acest lucru pare imposibil. 
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Natura carierelor profesionale s-a schimbat deja fundamental în ultimele 
decenii şi gradul lor de continuitate a scăzut simţitor. Prezenţa serviciilor de 
reintegrare în muncă a căpătat o importanţă tot mai mare în viaţa socială. Ele 
gestionează un volum de resurse din ce în ce mai substanţial şi mai vital pen-
tru păstrarea echilibrului social. 

Noile tehnologii informaţionale au automatizat procesele care, doar în 
urmă cu câteva decenii, erau procese de muncă intensivă. Extinderea comuni-
caţiilor şi informarea mai eficientă au dus la structurarea unor organizaţii, pro-
fesiuni şi ocupaţii noi. Schimbările care s-au produs în cultura afacerilor au 
creat noi forme de presiuni în domeniul reglementării vieţii economice şi social-
politice, cu efecte în planul naturii şi continuităţii carierelor profesionale. 

Forţa de muncă a devenit tot mai înalt calificată, mai specializată şi, con-
form unor previziuni pentru startul secolului al XXMea, mai vârstnică – cel puţin 
în Europa. A poseda mai multe calificări relevante constituie un mod de supra-
vieţuire economică. Timpul de muncă pe ansamblul comunităţilor sociale mo-
derne a scăzut, a devenit mai fragmentat, mai ales în cazul femeBor, iar locuri-
le de muncă sunt mai disponibile în unităţile care gestionează afaceri medii sau 
mici şi în servicii. 

Schimbările care au loc pe piaţa muncii vor avea consecinţe pentru toată 
lumea şi vor duce la extinderea şi strângerea relaţiilor de interdependenţă so-
cială şi economică între angajaţi, patroni, structurile educative şi de pregătire 
profesională, agenţiile de ghidare a carierelor profesionale, sindicate, asociaţii 
profesionale, organizaţii caritabile etc. 

Percepţia indivizilor şi a guvernelor asupra raportului securitate insecuri-
tate, alături de carierele profesionale, se va modifica din ce în ce mai rapid. Un 
număr tot mai ridicat de persoane se vor afla, la un moment dat în tranziţie 
spre un nou loc de muncă, de la un loc de muncă cu timp integral spre unul cu 
timp parţial, de la statutul de angajat la cel de autoangajat, de la o ocupaţie 
într-un sector economic spre alt sector economic etc. 

Cum vor putea fi susţinuţi oamenii într-o asemenea conjunctură, la un 
astfel de nivel al dinamicii sociale, dacă decidenţii economici şi politici vor ră-
mâne la stadiul actual al înţelegerii conceptului de dependenţă? 

Cum se va putea supravieţui omeneşte într-o cultură a contractului eco-
nomic pe termen scurt dacă nu se va înţelege conceptul de dependenţă socia-
lă în integralitatea sa? 

Într-un asemenea mediu cine va depinde de cine? în fapt, cu cât depinde 
mai puţin un patron de corectitudinea şi conştiinţa angajaţilor săi decât depind 
angajaţii de buna credinţă şi corectitudinea patronului (patronilor)? Greu de 
spus. Şi aceasta pentru că, în împrejurări nenumărate, mulţi depind de fiecare 
şi fiecare depinde de mulţi. 
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2.5.2. Testul pieţei pentru serviciile sociale 

Tendinţa generală actuală de a micşora implicarea statelor în economie 
concentrează atenţia specialiştilor spre proiectarea unor noi tehnici de adminis-
trare şi gestionare a serviciilor sociale. Noile orientări urmăresc privatizarea 
acestor servicii sau introducerea unor elemenete de piaţă în schemele de ad-
ministrare a acestora. 

Totuşi, unele servicii cu greu se pot preta la o acţiune de privatizare. 
Problema constă tocmai în selectarea acelor servicii care pot suporta un astfel 
de proces şi în elaborarea tehnicilor specifice de reformare aferente fiecărui 
serviciu în parte. 

În acest scop, un grup de economişti englezi recomandă aplicarea 'testu-
lui pieţei‖ numit şi „testul Waldegrave‖, serviciilor susceptibile de a fi reformate 
prin privatizare (Luny, N. şi Coyle, D., 1996). Acest test constă, în esenţă, în 
transformarea ofertei sociale în marfă, pentru a verifica dacă cererea pentru 
serviciile respective se menţine şi în astfel de condiţii la cote semnificative. În 
opinia economiştilor englezi, după aplicarea unui asemenea test, pot să apară 
mai multe alternative de acţiune: 

 dacă serviciul testat nu a înregistrat o cerere socială semnificativă, 
atunci serviciul trebuie desfiinţat; 

 dacă cererea se ridică la cote semnificative, atunci se pune problema 
posibilităţilor de privatizare prin licitaţie; 

 dacă serviciul nu poate fi privatizat prin vânzare la licitaţie, sunt nece-
sare investigaţii în vederea concesionării (contractării) lui în afara sis-
temului. 

Potrivit acestor principii, serviciile sociale ar trebui expuse unui scrutin 
economic deosebit de sever, pentru a decide dacă funcţionarea lor se mai jus-
tifică sau nu. Ideea de privatizare este utilizată în acest context, în sens pur 
economic, făcând abstracţie total de faptul că s-ar putea să existe şi alte raţiuni 
care să îndreptăţească menţinerea în funcţiune a serviciilor sociale. 

Aplicarea acestui test va duce, în mod sigur, la diminuarea rolului state-
lor în proiectarea şi aplicarea strategiilor sociale, şi la restrângerea ofertei soc i-
ale în ansamblu – cel puţin într-o fază iniţială a procesului. 

Întrebarea este însă cine îşi va putea asuma responsabilitatea aplicării 
unui astfel de experiment social, ştiind cu certitudine care vor fi efectele în pla-
nul ofertei de servicii pentru categoriile de populaţie sărace. Costurile sociale 
ale îngustării dramatice a ofertei sociale nu pot fi evaluate. 

Pe de altă parte, instituirea unui astfel de proces ar pune un mare semn 
de întrebare alături de raţiunile menţinerii sistemului taxelor publice. 

Analiştii englezi susţin că introducerea unor structuri concurenţiale în 
administrarea ofertei sociale va crea presiuni în sensul scăderii costurilor ad-
ministraţiei şi, deci, a producţiei de servicii, facilitând totodată creşterea calităţii 
ofertei. Totuşi nu putem să nu ne întrebăm, în cazul evaluării performanţelor 
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unor astfel de activităţi, ce criterii vor fi avute în vedere şi ale cui interese vor 
prevala – ale consumatorilor, ori ale managerilor? Şi apoi, de când poate fi efi-
cienţa economică primul obiectiv al unor activităţi sociale? 

Desigur, unele elemente concurenţiale pot fi introduse în schemele de 
administrare ale unor servicii sociale, dar acest lucru poate avea loc evitând 
testul pieţei care, mai ales în cazul ţărilor în care fenomenul sărăciei este pre-
zent pe scară largă, ar avea efecte negative incomensurabile. Tot experienţa 
engleză demonstrează însă că, după mai mult de şapte ani de reformă a servi-
ciilor medicale în acest sens, atingerea efectelor aşteptate este încă incertă. 

2.6. Convergenţa trendurilor protecţiei sociale în CEE 

2.6.1. Criza protecţiei sociale în CEE 

După anul 1990, nu numai ţările în tranziţie la economia de piaţă, ci şi 
cele ale CEE s-au confruntat cu probleme în domeniul protecţiei sociale. 

În CEE, la nivelul anului 1993, erau identificate două aspecte principale: 
criza şomajului şi criza demografică, secondate de creşterea fără precedent a 
cheltuielilor cu serviciile publice de sănătate – considerată un revers al crizei 
demografice. 

Creşterea cheltuielilor cu sănătatea publică a fost alimentată de inciden-
ţa mărită a cazurilor de incapacitate temporară de muncă şi invaliditate. 

Criza demografică se va manifesta plenar abia peste două decenii, când 
generaţia „boom-ului‖ demografic de după al doilea război mondial îşi va cere 
drepturile de pensie. 

Criza şomajului este însă, atât o problemă imediată, cât şi de perspecti-
vă. Ea se manifestă prin creşterea cheltuielilor cu indemnizaţiile de şomaj, prin 
diminuarea contribuţiilor fiscale şi, prin mărirea cheltuielilor cu serviciile de să-
nătate publică. 

În acelaşi timp, criza şomajului şi cea demografică exacerbează şi alte 
genuri de crize, ca urmare a unui intens proces de compunere a riscurlor so-
ciale. 

Statistic, indemnizaţiile pentru invaliditate sau incapacitate de muncă 
sunt obţinute, preponderent, de persoane aproape de vârsta pensonăni, care 
altfel ar fi calificate drept şomeri (MISSOC, CEE Brussels, 1993). 

Principalul răspuns al guvernelor la această triplă provocare constă în 
iniţierea unor măsuri de micşorare a costurilor protecţiei sociale. O soluţie 
atractivă pentru majoritatea guvernelor este majorarea progresivă a vârstei le-
gale de pensionare a femeilor. Alte măsuri au vizat îngustarea condiţiilor de 
eligibilitate pentru obţinerea pensiei integrale pentru limită de vârstă, şi schim-
barea (ajustarea) formulei de calcul a drepturilor cuvenite persoanelor care se 
pensionează. 
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De obicei, reducerea valorii reale a beneficiilor sociale este realizată prin 
metode indirecte. În Olanda, de exemplu, există tendinţa de a se plafona nu-
mărul de beneficii oferite prin schemele pentru finanţarea incapacităţii de mun-
că temporare. 

Diminuarea costurilor serviciilor medicale are loc prin: participarea paci-
enţilor la plata spitalizării şi a medicamentelor; eliminarea unor medicamente 
din consumul public; organizarea unor noi negocieri între serviciile de asigurări 
medicale şi cele profesionale etc. 

Efortul general de economisire a resurselor a fost secondat de creşterea 
cotelor de contribuţii la fondurile de asigurări sociale şi de urmărirea mai rigu-
roasă a colectării fondurilor datorate. Rezolvarea problemelor de finanţare a 
avut loc şi prin creşterea bazei sociale a sistemelor, prin instituirea unor pârghii 
economice care să încurajeze angajarea în muncă a tinerilor absolvenţi, prin 
creşterea ponderii suportului financiar al bugetelor publice ori generalizarea 
contribuţiilor pentru toate persoanele active economic (procesul de generaliza-
re a avut loc în Franţa). 

O altă strategie de diminuare a tensiunilor financiare a constat în transfe-
rarea unor responsabilităţi ale sistemelor de securitate socială către patroni – 
în special, costul social al incapacităţii temporare de muncă, pentru primele 2-3 
săptămâni de incapacitate. 

În Marea Britanie a avut loc înfiinţarea unei agenţii pentru susţinerea 
economică a copiilor din familiile uniparentale, obligându-i pe părinţii absenţi la 
contribuţii băneşti mai mari, în vederea întreţinerii copiior. 

În scopul gestionării mai eficiente a fondurilor securităţii sociale, au avut 
loc o serie de microreforme administrative şi au fost introduse măsuri de con-
trol vizând diminuarea fraudei. În acest scop, birourile operative au fost dotate 
cu tehnică informaţională de mare randament, care a permis eliminarea unor 
structuri administrative şi introducerea unor elemente competitive. 

2.6.2. Reforme ale sistemelor de pensii şi asigurări sociale 

Reforme ale sistemelor de pensii au fost implementate în Germania (du-
pă reunrficare), Italia şi Grecia. În toate cele trei ţări, schimbările au vizat vârsta 
de pensionare, care a devenit egală pentru bărbaţi şi femei (65 de ani) în Ger-
mania şi Grecia, iar în Italia va avea loc o creştere progresivă de la 60 la 65 de 
ani pentru bărbaţi şi de la 55 la 60 de ani pentru femei. 

În Germania şi Grecia, noile reglementări limitează dreptul la pensia de 
urmaş, pentru un singur supravieţuitor al persoanei de drept şi măresc perioa-
da minimă de contribuţie pentru pensia integrală. 

În Italia şi Grecia, se limitează cumularea pensiei cu veniturile secunda-
re, pentru a descuraja pensionarea înainte de termen, şi sunt utilizate noi for-
mule de calcul pentru stabilirea drepturilor de pensie. 
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În Portugalia, reforma pensiilor, de asemenea, a legalizat vârsta egală 
de pensionare (65 de ani) pentru bărbaţi şi femei, iar perioada minimă de con-
tribuţie pentru pensia integrală este de 40 de ani. 

Germania încearcă să descurajeze utilizarea indemnizaţiei pentru şomaj 
ca modalitate de retragere mai devreme din câmpul muncii, oferind o compen-
saţie în sumă fixă şi unică. 

În ceea ce priveşte serviciile medicale, toate naţiunile care practică ofer-
ta de servicii medicale pe principiul asigurărilor specifice (distincte, deci, de 
serviciile finanţate de la bugetele publice), au încheiat noi contracte de serviciu 
cu experţii terţi, în vederea controlării mai exigente a costurilor. 

În Luxemburg, reforma serviciilor de asigurări pentru sănătate, din 1992, 
a schimbat vechile principii de finanţare, legiferând constituirea preţurilor servi-
ciilor, prin negocierea acestora între prestatorii de servicii şi serviciile de asigu-
rări, 

În Germania, noua lege a sănătăţii publice a introdus noi scheme de 
contribuţii din partea pacienţilor, pentru serviciile stomatologice şi ale spitalelor, 
ca şi pentru costul medicamentelor. Noile preţuri la medicamente progresează 
odată cu cantitatea prescrisă de medici, pentru a încuraja prescrierea unor pa-
chete de medicamente cât mai mici. 

Spania a exclus I000 de medicamente din consumul serviciilor publice, 
pe criteriul „valoare-pentru banii pretinşi‖. 

În Marea Britanie se înfiinţează noi spitale trust independente, iar noua 
legislaţie privind îngrijirea comunitară a persoanelor vârstnice, adoptată în anul 
1993, a transferat costurile acestor servicii din cadrul securităţii sociale la nive-
lul autorităţilor executive locale. 

2.6.3. Noi evoluţii în domeniul contribuţiilor la fondurile sociale 

Portugalia, Grecia, Belgia şi Marea Britanie au legiferat mărirea contribu-
ţiilor la fondurile securităţii sociale, până la o cotă superioară indicelui inflaţiei. 

Olanda a instituit un nou sistem de contribuţii la asigurările sociale pentru 
patroni, avându-se în vedere costurileindemnizaţiHor pentru incapacitatea de 
muncă temporară. Acest sistem corelează nivelul contribuţiilor patronilor cu 
numărul de cereri de beneficii din partea unităţilor economice. 

Belgia, Franţa şi Irlanda permit unele scăderi selective ale contribuţiilor 
patronilor la fondurile securităţii sociale, astfel: Franţa – pentru patronii care 
angajează tineri absolvenţi ori lucrători peste o anumită vârstă; Belgia – pentru 
patronii care angajează anumite categorii de lucrători (care altfel nu ar găsi un 
loc de muncă); Irlanda – pentru patronii care angajează orice categorie de lu-
crători înregistraţi anterior ca şomeri (cu excepţia lucrătorilor concediaţi pe mo-
tivul existenţei vreunui viciu de genul alcoolism, consum de droguri etc.). 

In Grecia a fost introdus sistemul tripartit de finanţare a securităţii sociale 
(cu excepţia agriculturii şi marinei) pentru pensia de bază şi incapacitatea de 
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muncă temporară; fondurile suplimentare pentru asigurări se constituie pe 
principiul bipartit. 

Şi Franţa explorează noi surse de finanţare pentru securitatea socială; 
prin creşterea preţurilor la ţigări, măreşte disponibîităţiie economice ale asigu-
rărilor pentru sănătate. Sistemul de pensii a fost reorganizat în vederea realiză-
rii unei distincţii mai clare între elementele de asigurări şi cele care vizează so-
lidaritatea socială. 

Germania, prin Actul de Promovare a Angajării în Muncă, transferă cos-
tul „integrării imigranţilor‖ de la Fondul Asigurărilor pentru Şomaj la bugetul pu-
blic federal. 

Danemarca a schimbat centrul de greutate al finanţării protecţiei sociale, 
dinspre bugetul public spre unităţile economice – pentru costul beneficiitor co-
relate cu activitatea ocupaţională, inclusiv şomajul şi pensionările înainte de 
termen. 

2.6.4. Tendinţe de privatizare atipice 

Unele state caută soluţii de privatizare a schemelor de finanţare a inca-
pacităţii de muncă, având în vedere mai ales incidenţa viitoare a crizei demo-
grafice, prin încurajarea asigurărilor private şi a schemelor de pensii comple-
mentare. 

Transferarea unor funcţii ale securităţii sociale către sectorul asigurărilor 
particulare poate lua multe forme, unele dintre ele nefiind privite, în mod cu-
rent, ca elemente de privatizare. 

Germania, de exemplu, pretinde ca patronii care concediază angajaţi 
peste o anumită vârstă, să suporte costul indemnizaţiei de şomaj – limitând 
astfel pensionările înainte de termen, prin intermediul schemelor de asistenţă a 
şomajului. 

Italia a instituit o nouă lege pentru încurajarea constituirii unor fonduri de 
asigurări ocupaţbnale particulare. 

In general, toate eforturile se îndreaptă spre micşorarea presiunilor f i-
nanciare la nivelul sistemelor de securitate socială, prin diluarea responsabilită-
ţii acestora faţă de creşterea incidenţei anumitor riscuri sociale. Acest proces 
are loc prin atragerea în câmpul responsabilităţii economice şi sociale a unor 
noi agenţi. 

 

2.6.5. Conceptul de convergenţă a trendurilor protecţiei sociale în 
CEE 

Ca fond ideatic, convergenţa trendurilor protecţiei sociale în CEE îşi are 
originile în conştientizarea impactului pe care unele măsuri de protecţie socială 
îl pot avea asupra mobilităţii forţei de muncă şi asupra premiselor competiţiei 
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economice internaţionale. Acest concept stă în atenţia oamenilor politici şi a 
teoreticienilor de aproape patru decenii. 

In principiu, există puncte de vedere diferite, atât asupra oportunităţii de 
a proiecta unele măsuri care, în final, să ducă la convergenţa efectelor protec-
ţiei sociale, cât şi asupra modalităţilor concrete de a realiza acest obiectiv. 

Conceptual, rezolvarea dificultăţilor ridicate de acest obiectiv, pentru ori-
ce zonă geografică ce include mai multe surse autonome de reglementare şi 
aplicare a protecţiei sociale, impune unele precizări absolut necesare asupra: 

 naturii şi dimensiunilor problemelor sociale existente în fiecare subzo-
nă autonomă; 

 diferenţelor existente între input-urile efective ale politicilor aplicate în 
subsistemele avute în vedere; 

 măsurii în care tipizarea unor intervenţii sociale în zone cu diverse 
probleme sociale, va duce la agravarea unora dintre problemele exis-
tente. 

Ideea realizării unui cadru de convergenţă a trendurilor protecţiei sociale 
poate fi privită, deci, din două perspective, în funcţie de scopurile avute în ve-
dere: 

 dacă se are în vedere doar convergenţa input-urilor de politici sociale, 
este foarte probabil ca unele obiective de planificare socială, strict ne-
cesare în unele subzone, să nu mai poată fi realizate, cel puţin pe 
termen mediu; 

 dacă se are în vedere convergenţa output-urilor protecţiei sociale în 
aria geografică vizată (în cazul nostru zona CEE), atunci, în mod ne-
cesar, input-urile din cadrul fiecărui subsistem autonom vor rămâne 
divergente, câtă vreme problemele sociale diferă de la o subzonă la 
alta. 

Fezabilitatea unor obiective de planificare socială nu poate fi discutată în 
mod independent de suportul economic. În acest context, apare o întrebare 
legitimă: în ce măsură s-au mişcat economiile din CEE, în mod coordonat şi 
urmărind atingerea unor obiective sociale comune, în ultimele patru decenii? 
Desigur, chiar dacă unele fenomene de acest gen au existat, ele nu au fost în 
mod explicit expresia intenţiei şi intervenţiei concertate a decidenţSor politici, 
ci, mai degrabă, efectul unei conjuncturi economice şi sociale ce conservă une-
le premise similare în zona CEE. 

În urmă cu câteva decenii, se punea problema armonizării contextului 
economico-social european – obiectiv lansat cu prilejul Tratatului de la Roma 
(din anul 1957). Dar ideea armonizării politicilor, aşa cum a fost formulată la 
vremea aceea, s-a dovedit imposibil de pus în practică. Ea sugera conceptul 
de federalism, atribuind CEE – cel puţin aparent – un rol centralizator în pre-
scrierea standardelor şi în desemnarea instrumentelor utilizate. Nu după mult 
timp, „armonizarea poIfticHor socb-economice‖ a fost înlocuită cu „introducerea 
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unor strategii de integrare în spaţiul european‖. Această formulare, chiar dacă 
nu suna ca un imperativ imediat, avea rezonanţa unei promisiuni pentru un vii-
tor nu prea îndepărtat. 

„Crearea unui cadru de convergenţă a trendurilor economico-sociale‖ pă-
rea multor politicieni un obiectiv suficient de vag pentru a nu constitui o ame-
ninţare la adresa intereselor naţbnale. El avea o conotaţie mai mult descriptivă. 
Unele evoluţii economico-sociale erau deja asemănătoare în subzonele auto-
nome din CEE -trendurile demografice, unele strategii de politică economică 
etc. 

Creşterea interesului faţă de proiectarea conştientă a unui cadru de con-
vergenţă pentru unele trenduri presupunea însă conştientizarea largă a avanta-
jelor pe care o astfel de iniţiativă le-ar aduce. Aceste avantaje trebuiau să fie 
suficient de consistente pentru a contrabalansa rezervele unor politicieni faţă 
de perspectiva de a tolera coordonarea unor politici naţbnale, în funcţb de o 
strategie comună, europeană. 

Cu prilejul Tratatului de la Roma au avut loc dezbateri aprinse între cei 
care priveau protecţia socială ca pe o expresb a costurilor de producţie indirec-
te, invocând distorsiunile pe care aceasta le introduce în câmpul competiţiei 
economice europene – în subzonele unde costurile protecţiei sociale sunt mai 
mari (în Franţa, de exemplu) – şi cei care vedeau costurile indirecte ale muncii 
ca pe o componentă a unei strategii mai largi, ce include politicile fiscale, rela-
ţiile industriale, infrastructura socb-culturală etc. (germanii, în special). Argu-
mentele gravitau în jurul conceptului de „dumping social‖, subliniind următoare-
le: 

 companiile industriale care suportă costuri mai mari ale muncii sunt 
dezavantajate în mod artificial în competiţia economică internaţbnală, 
deoarece sunt obligate să practice preţuri mai mari ale mărfurilor. Un 
posibil efect al unei asemenea situaţii ar fi migraţia capitalului mobil 
spre ţările unde preţul forţei de muncă este mai scăzut. Prin urmare, 
presiunile exercitate de agenţii econombi productivi, în sensul diminu-
ării costurilor protecţiei sociale, sunt justificate în ţările unde costurile 
securităţii sociale sunt cele mai ridicate; 

 pe de altă parte, beneficiarii sistemelor de protecţie socială (forţa de 
muncă, deci) vor migra spre zonele mai consistent protejate social. 

În ciuda acestor temeri, timpul a demonstrat că dumping-ul social nu a 
constituit o ameninţare serbasă la adresa stabilităţii şi funcţbnării economiilor 
de piaţă vest europene. Pe de altă parte, deşi protecţia socială a trecut prin 
perbade grele în Comunitatea Europeană, ea niciodată nu a fost ignorată. Uni-
unea Europeană a avut însă întotdeauna un domeniu îngust de intervenţie, 
competenţă şi putere în acest sens. 

Abia în anul 1980 s-a pus cu adevărat problema de a realiza „o singură 
Europă‖ în sensul desfiinţării barierelor vamale care îngreuiau circulaţia oame-
nilor, bunurilor şi capitalurilor – punându-se astfel bazele concrete ale „strate-
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giei de integrare europeană‖. Cu acest prilej, lumea politică a asistat însă la 
conturarea unui fenomen neaşteptat – aşa numitul „pas de deux‖ între Jacques 
Delors (europeanul tipic, cu vederi largi de orientare socialistă) şi Margaret 
Thatcher (o eurosceptică acerbă cu convingeri politice vizând clar noua dreap-
tă). Aceste două personalităţi politice situate pe poziţii ideologice contradictorii, 
au admis necesitatea proiectării cadrului de convergenţă a politicilor economi-
co-sociale europene, dar, cum era de aşteptat, fiecare înţelegea şi aştepta 
efecte diferite ale acestui proces; pe de o parte M. Thatcher, orientată deschis 
spre afirmarea economiei de piaţă liberă, încurajând pe toate căile concurenţa 
economică şi comerţul – pe de altă parte J. Delors, visând la o Europă socialis-
tă – adică un spaţiu geo-politic larg, în care oamenii vor lucra şi vor trăi solidar. 

Inevitabilele tensiuni între cele două poziţii n-au întârziat să se manifeste 
deşi ambele viziuni asupra viitoarei Europe îşi aveau rădăcinile în conceptul de 
convergenţă a trendurilor protecţiei sociale. Acest exemplu relevă că, de fapt, 
şi în prezent, există numeroase puncte vulnerabile în capacităţile unor oameni 
politici de a identifica mijloacele posibile şi necesare pentru atingerea anumitor 
obiective socb-economice. Înfăptuirea strategiei de integrare europeană pre-
supune o înţelegere profundă a conceptului de „convergenţă a trendurilor pro-
tecţiei sociale‖, dar aceasta nu-i de ajuns. Înţelegerea trebuie însoţită de voinţa 
politică reală de a atinge un asemenea obiectiv, la nivelul finalităţilor sociale şi 
nu al input-urilor de politici. 

Ideea creării unui cadru de convergenţă a trendurilor protecţiei sociale, 
pornind dinspre input-uri, deşi poate fi considerată valoroasă din perspectiva 
unor agenţi economici productivi care vor beneficia de restricţii economice si-
milare, desfăşurându-şi activitatea într-un cadru competitiv echitabil, – ea poa-
te fi subversivă pentru beneficiarii anumitor sisteme de protecţie socială. Inter-
venţiile sociale pe principiul rezidual, diminuarea ofertei sociale publice, retra-
gerea relativă a statelor din activitatea de protecţie socială – iată câteva feno-
mene care, având loc pe scară largă în vestul Europei, au fost extinse şi în es-
tul continentului, deşi în zona estică problemele sociale sunt incomparabile cu 
cele din vest. Acesta constituie un exemplu tipic de intervenţie, în sensul creării 
unui cadru de convergenţă la nivelul input-urilor protecţiei sociale. Efectele unei 
astfel de iniţiative nu au întârziat să apară. Fenomenul sărăciei care, în orice 
caz, constituia o ameninţare în estul Europei, încă din 1990, a căpătat dimen-
siuni dramatice prin aplicarea unor principii de protecţie socială care, în pre-
zent, pot fi justificate doar în vestul continentului. 
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3. PROTECŢIA SOCIALĂ ÎN ŢĂRILE  
ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

 

3.1. Caracteristici specifice ale conceptului 

În esenţă, conceptul „protecţie socială‖ are aceleaşi dimensiuni teoretice, 
indiferent de contextul socio-economic al aplicării sale: dimensiunea protecţiei 
împotriva declinului dramatic al calităţii vieţii şi dimensiunea dezvoltării şi pre-
zervării capacităţilor şi îndemânărilor umane. Dar conjunctura socio-
economică, din ţărBe în curs de dezvoltare, diferă net comparativ cu cea din 
ţările dezvoltate. De aceea dimensiunile protecţiei sociale în ţările în curs de 
dezvoltare trebuie să conţină alte tipuri de strategii sociale. În aceste ţări, com-
ponenta protectivă vizează, în primul rând, prevenirea subnutriţiei cronice a 
populaţiei, iar în al doilea rând, instituirea unor programe sociale de diminuare 
a fenomenului sărăciei şi de menţinere a standardului de viaţă al celor situaţi în 
zona de risc economic. 

Componenta dezvoltării umane are drept scop înzestrarea populaţiei cu 
un set de capabilitâţi ce îi vor înlesni desfăşurarea unor funcţii vitale normale şi 
o integrare socială din ce în ce mai avansată. 

În general, corelaţia dintre nivelul mediu de prosperitate economică a 
unei naţiuni (evaluată prin indicatori de genul PIB/loc., VN/loc. etc.) şi prezenţa 
capabilităţHor fundamentale ale populaţiei vizând o integrare socială normală, 
este afectată de o serie de factori, ca: inegalităţile foarte mari în distribuţia ve-
niturilor, variaţia mare în timp a veniturilor individuale şi disonanţele existente 
între veniturile individuale şi capabilităţile personale. Aceşti factori capătă însă 
accente specifice deosebit de consistente în ţările în curs de dezvoltare. 

Subnutriţia cronică este, în aceste ţări, cea mai severă formă de 
deprivare economică. De aceea, prevenirea acesteia trebuie să fie una din 
funcţiile de bază ale sistemelor de protecţie socială. Pe termen scurt, a preveni 
subnutriţia populaţiei presupune două linii de acţiune socială : protejarea şi 
promovarea eligibilftăţii, în vederea obţinerii de suport alimentar suplimentar şi 
eliminarea durabilă a vulnerabilităţii alimentare. 

Chiar şi pe termen lung, obiectivul instituirii unor condp economice şi 
socio-juridice adecvate pentru menţinerea unor criterii de eligibilitate larg per-
misive trebuie să rămână în centrul atenţiei politicienilor. Desigur, acest obiec-
tiv nu subsumează toate problemele ridicate de eradicarea subnutriţiei, dar el 
constituie o componentă decisivă a depăşirii stării de subnutriţie cronică a po-
pulaţiei. 

Posibilităţile de a preveni subnutriţia cronică a populaţiei pun în discuţie 
modalităţile de a asigura alimentele necesare şi sursele de apă salubre, dar 



343 

 

 

vizează şi creerea unor structuri de asistenţă medicală publică, pe principii uni-
versaliste. Unele cercetări actuale relevă că simpla asigurare a alimentului 
(alimentelor) de bază (cele mai larg consumate în cadrul unei grupări) însoţită 
de oferta unor servicii fundamentale de asistenţă medicală este de natură să 
reducă simţitor rata mortalităţii şi sărăcia severă (indicatori corelaţi în ţările în 
care subnutriţia cronică a populaţiei este prezentă pe scară largă) (Dreze, J.P., 
1980; 1989; Dreze J.P. si Sen, A.K., 1989; 1990). 

Prevenirea subnutriţiei cronice nu trebuie confundată cu acţiunile pasa-
gere sau de strictă urgenţă, de genul celor pe care ţările dezvoltate le între-
prind doar în caz de forţă majoră, pentru a ajuta unele zone calamitate. 

Protejarea eligibilităţii persoanelor ameninţate, prin condiţia lor econom i-
că, cu subnutriţia cronică, include o serie de acţiuni concertate, cu efecte dura-
bile. O strategie complexă în acest sens trebuie să aibă în vedere nu numai 
supravieţuirea biologică a unei populaţii, dar şi asigurarea unui mod de nutriţie 
cât mai echilibrat cu putinţă. 

În cele mai mufte situaţii, soluţiile concrete adoptate de unele state con-
stau în importul de alimente şi distribuirea acestora categoriilor de populaţie 
cele mai sărace. Acesta este un mijloc imediat, dar un sistem echilibrat, ferm, 
de prevenire a subnutriţiei cronice trebuie să conţină cel puţin două tipuri de 
structuri: 

 un mecanism politic care să iniţieze intervenţiile sociale în timp util, 
prin proiectarea politicilor şi cadrului juridic de acţiune şi prin desem-
narea agenţilor concreţi care vor pune în aplicare politicile adoptate; 

 un mecanism administrativ şi de control care să supravegheze pune-
rea în practică a deciziilor politice prin acţiuni efective. ' 

Aceste structuri sunt necesare, pentru că în acest domeniu acţiunile în-
târziate au efecte, care, uneori, pot pune în pericol însăşi fiinţa biologică a unei 
naţiuni. 

3.2. Problema bunăstării individuale în ţările în curs de dezvoltare 

Perspectiva teoretică utilitaristă afirmă că cea mai înaltă valoare, în do-
meniul asigurării bunăstării individuale, trebuie atribuită utilităţii individuale, de-
finită în termenii existenţei unor parametrii psihologici, de genul satisfacţie, plă-
cere, fericire etc. Această perspectivă a fost larg utilizată în literatura ştiinţifică 
privind bunăstarea individuală, dar ea poate fi improprie când avem de a face 
cu evaluarea nivelului obiectiv al deprivării. O persoană profund şi cronic 
deprivată economic poate să nu exteriorizeze sau chiar să nu conştientizeze 
integral gradul real al deprivării sale, în termenii metricii mentale utiitariste, mai 
ales dacă şi-a acceptat dificultăţile existenţei cu resemnare. In situaţiile de 
deprivare pe termen lung, adesea, oamenii nu mai realizează în întregime situ-
aţia lor. În scopul asigurării unui echilibru psihologic cât mai avansat, în mod 
instinctiv aceste persoane instituie unele mecanisme psihologice defensive ca-
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re le determină să valorizeze la cote foarte înalte oportunităţi relativ minore, 
ajustându-şi dorinţele, aspiraţiile şi chiar necesităţile la proporţii care să mini-
mizeze sentimentele de frustrare. Chiar dacă nu este îmbrăcată, hrănită sau 
educată în mod echilibrat, o astfel de persoană poate să se sustragă, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, consecinţelor senzoriale ale deprivării sale. 

Acest fapt nu trebuie pierdut din vedere când se proiectează politicile so-
ciale ce vizează intervenţii în sensul creşterii calităţii vieţii acestor categorii so-
ciale. De fapt, în cele mai multe cazuri, şi pe zone extinse ale planetei, cei 
deprivaţi economic sever nu ies în stradă să-şi strige nemulţumirea faţă de 
propria tor condiţie şi nici nu întreprind acţiuni organizate pentru a înlătura im-
pedimentele fundamentale ale dezvoltării lor umane. Această atitudine de pa-
sivitate este etichetată uneori „toleranţă endemică‖ faţă de anumite aspecte ale 
deprivării. Există însă şi situaţii când o astfel de condiţie socio-economică duce 
la creşterea delincventei sociale ori a parazitismului social. 

În mediile sociale în care fenomenul sărăciei severe este cronic şi pre-
zent pe scară largă, a utiliza perspectiva utilitaristă ori chiar tehnicile de măsu-
rare obiectivă a veniturilor, sau de evaluare a mijloacelor materiale de existen-
ţă, este total relevant. 

Examinarea calităţii vieţii, în astfel de împrejurări, presupune evaluarea 
capabHităţilor psiho-fizice ale indivizilor, de a desfăşura o serie de funcţii gene-
ral definitorii pentru condiţia umană a epocii curente. Fundamentarea teoretică 
a unei astfel de evaluări a calităţii vieţii, deşi a fost iniţiată cu mult timp în urmă 
(Aristotel a analizat problema corelaţiei dintre „bunurile de care dispun fiinţele 
umane‖ şi „funcţiile omului‖, înţelese ca posibilităţi de explorare a vieţii) consti-
tuie încă un domeniu vag, nestructurat ştiinţific ferm. 

Obiectivul central al unui asemenea tip de evaluare trebuie să pornească 
deci de la stabilirea implicaţiilor pe care existenţa anumitor capacităţi umane le 
pot avea în pianul calităţii vieţii. 

Desigur, o astfel de perspectivă ştiinţifică poate, în timp, să ducă la de-
păşirea concepţiilor ce gravitează în jurul „fetişismului bunurilor de consum‖ 
cum spunea Marx(1887). 

Concentrarea atenţiei pe capabilitâţile umane poate sugera unele soluţii 
pentru rezolvarea unor probleme metodologice de evaluare a severităţii sărăci-
ei şi a comportamentului economic al consumatorilor etc. – probleme care as-
tăzi nu dispun de soluţii satisfăcătoare. Abilitatea indivizilor de a-şi asigura o 
alimentaţie echilibrată, îmbrăcăminte confortabilă şi de a evita unele riscuri, pot 
deveni variabile sintetice de referinţă. Creşterea acestor tipuri de abilităţi, la 
populaţiile ţărilor dezvoltate economic s-au produs prin aplicarea unor strategii 
conjugate de creştere economică şi de progres social prin creerea a numeroa-
se locuri de muncă şi prin instituirea unor sisteme de protecţie socială din ce în 
ce mai performante. În ţările în curs de dezvoltare, sistemele de securitate so-
cială au însă de depăşit o serie de dificultăţi specifice. 
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3.3. Rolul strategiilor sociale mediate prin creşterea economică 

Instituirea unor sisteme de securitate socială, acolo unde ele nu există 
încă, se confruntă cu dificultăţi ce decurg din: 

 răspândirea foarte largă şi severitatea fenomenului sărăciei şi al sub-
nutriţiei cronice; 

 fragilitatea securităţii economice a multor familii; 

 raritatea şi precaritatea structurilor organizatorice ale forţei de muncă; 

 monetizarea redusă a activităţilor economico-sociale. 
In ţările în curs de dezvoltare, cercul vicios al sărăciei acţionează la sca-

ră macrosocială. Spargerea acestui cerc, deci, nu poate avea loc decât prin 
iniţiative care să acţioneze la nivel macrosocial. 

Întrebările privind aceste iniţiative, vizează, de obicei, trei aspecte gene-
rale: 

 prin ce mijloace concrete să se creeze condiţiile economice ale creş-
terii gradului de organizare a forţei de muncă; 

 prin ce metode poate fi consolidată securitatea economica a familiilor 
care gravitează în jurul zonei de risc economic avansat, astfel încât 
acestea să nu mai trăiască sub ameninţarea unor dezastre econom i-
ce; 

 care sunt cele mai utile structuri sociale pentru diminuarea răspândirii 
şi severităţii fenomenului sărăciei şi al subnutriţiei cronice. 

În aceste ţări, problemele subnutriţiei cronice şi ale fenomenului sărăciei, 
în ansamblu, nu pot fi rezolvate în afara aplicării unor strategii sociale mediate 
prin creşterea economică. 

În principiu, există diferenţe mari între o strategie socială mediată prin 
creşterea economică şi o strategie generală de creştere economică. 

O strategie socială mediată prin creşterea economică presupune iniţie-
rea unor întreprinderi economice deosebit de active atât pe piaţa muncii cât şi 
pe pieţele comerciale, dublată de o strategie redistributivă fermă şi pe scară 
socială cât mai largă. 

Strategiile generale de creştere economică pot să nu aibă în mod nece-
sar obiective sociale explicite. Ele pot fi creatoare de bunăstare economică, dar 
dacă această bunăstare nu este dirijată şi spre anumite ţinte sociale, utilităţile 
pe ansamblul comunităţii respective pot să nu crească foarte mult. 

Cea mai eficientă metodă de a oferi ajutor în bani unei populaţii sărace 
este aceea de a-i crea locuri de muncă, pentru a înlocui nevoia de suport soci-
al cu suportul economic direct provenind din salariu. Suportul social şi angaja-
rea în muncă, de fapt, se stimulează reciproc şi au efecte masive asupra bu-
năstării generale. De aceea, există o mare deosebire între strategiile de im-
plementare a unor sisteme de securitate socială mediate prin acţiuni econom i-
ce profitabile şi cele mediate prin simple măsuri de redistribuţie, care niciodată 
nu vor putea fi susţinute pe termen lung. 
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Nu este vorba despre contrastul între angajarea – neangajarea statului 
în organizarea unui asemenea proces la scară macrosocială. Acţiunile guver-
namentale pot fi paralele ori convergente în raport cu o astfel de strategie soci-
ală. Practic însă, situaţiile în care guvernele au iniţiat strategii sociale mediate 
prin creştere economică au fost foarte numeroase şi au dat roade în foarte 
multe ţări. Rolul constructiv al statelor a constat, în general, în promovarea 
unei aesteri economice prin planificarea creşterii îndemânărilor ocupaţbnale şi 
pregătirii profesionale a populaţiei şi prin realizarea unor structuri de socializare 
care urmăresc creşterea participării sociale şi a expansiunii economice a popu-
laţiei. 

Coreea de Sud şi Singapore, de exemplu, sunt prezentate frecvent ca 
ilustrative pentru reuşita politicilor lor de „laissez-faire‖, dar ceea ce nu se spu-
ne decât foarte rar este că experienţele acestor ţări relevă şi un activism al sta-
tului deosebit de intens, în domeniul securităţii sociale, mediat prin creşterea 
economică. 

3.4. Modalităţi concrete de intervenţie socială 

Desigur, şi pentru ţările în curs de dezvoltare există o multitudine de op-
ţiuni de politică socială şi economică. Contradicţiile principiale între anumite 
strategii nu exclud complementaritatea lor, posibilă în anumite împrejurări. 

Suportul social poate lua simultan forme diferite, în măsura în care el se 
adresează unor situaţii şi nevoi sociale diferite. El poate căpăta expresia unei 
oferte de tip universalist – prin serviciile sociale (medicale, educaţie şi învăţă-
mânt), ori poate fi categorial, adresându-se doar unor segmente înguste ale 
populaţiei. 

El poate viza angajamentul în muncă, redistribuţia pământului sau venituri-
lor, asistenţa socială şi nu în ultimul rând, acordarea unor subsidii alimentare. 

Ajutoarele în bani pot fi deosebit de importante. Totuşi, există autori care 
privesc acest tip de ajutor cu suspiciune, mai ales când este vorba de ţările în 
curs de dezvoltare, unde subnutriţia cronică este prezentă pe scară largă. 
Aceste suspiciuni nu se bazează pe faptul că banii n-ar fi convertiţi în alimente. 
Este însă mai puţin clar, în ce măsură acest tip de ajutor poate să consolideze 
securitatea alimentară la nivelul întregii colectivităţi care concurează pentru 
obţinerea alimentelor existente pe piaţă la un moment dat, pentru că, în final, 
posibflitatea crescută a unei persoane de a cumpăra alimente poate să afecte-
ze advers posibilităţile altor persoane, prin exercitarea unor presiuni asupra 
preţurilor. De aceea, utilizarea ajutoarelor în bani trebuie angajată cu mare 
atenţie, numai după ce s-a evaluat impactul posibil al unei astfel de protecţii 
asupra membrilor neprotejaţi ai colectivităţii, având în vedere că fragilitatea se-
curităţii economice este extrem de răspândită în colectivitatea respectivă. Pre-
siunea asupra preţurilor la alimente poate să declanşeze un proces inflaţionist 
galopant la nivelul întregii economii. 
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Prin urmare, trebuie avute în vedere, atât cantitatea agregată de alimen-
te ce urmează a fi consumată în plus prin distribuirea ajutorului în bani, cât şi 
distribuţia posibilă a consumului între diferite segmente ale populaţiei. 

Pe de altă parte, creşterea preţurilor la alimente poate determina o creş-
tere a cantităţii de alimente pe piaţă în zonele afectate, prin unele mişcări ce 
pot avea loc în cadrul producţiei, comerţului şi activităţilor de depozitare a măr-
furilor. 

Potenţialul de a reduce impactul subnutriţiei cronice prin iniţierea unor 
mişcări de alimente la nivel interregional, către zonele cele mai afectate, prin 
intermediul comerţului particular nu trebuie neglijat. 

Problema este însă mai greu de rezolvat când suportul în bani nu este 
însoţit de o acoperire corespunzătoare în stocul de alimente de pe piaţă. În 
acest caz, trebuie avuţi în vedere tocmai cei care, necalificându-se pentru obţi-
nerea ajutoarelor în bani, vor deveni vulnerabili prin evoluţiile ce vor avea loc 
pe piaţa alimentelor. Pentru că adesea, introducerea unor elemente de 
redistribuţie simplă într-o zonă dominată de subnutriţie cronică este similară cu 
a transfera alimentele de la o victimă la alta. 

În economia generală, funcţionează o lege implacabilă: când ceva se 
schimbă, totul devine în curs de schimbare. Sau nimic esenţial nu poate fi 
schimbat, fără a modifica întregul sistem, când în sistemul respectiv echilibrul 
este deosebit de tensionat. 

Dacă preţurile la mărfurile alimentare cresc ca urmare a măsurilor de 
protecţie socială, vulnerabilitatea economică generală creşte. 

Succesul strategiilor redistributive depinde în mare măsură de abilitatea 
sistemului de a relaxa tensiunile economice, prin acordarea de suport preferen-
ţial simultan segmentelor de populaţie vulnerabilă economic la momentul t şi la 
momentul t+1. Momentul t+1 exprimă intervalul de impact economic sensibil, al 
intervenţiei sociale de la momentul t. 

Unele cercetări empirice realizate în ultimul deceniu în China, Costa Ri-
ca, Jamaica, Chile şi Cuba au relevat că există un oarecare scepticism în ceea 
ce priveşte fezabilitatea unei oferte sociale publice, de mare randament, în ţări-
le în curs de dezvoltare, deoarece, în genere, implementarea unor astfel de 
măsuri este considerată extrem de costisitoare (Isenman P., 1980; 
Halstead.S.B., Walsh, J.A., Warren, K.S. (ed.), 1985; Basu, K., 1986; Caldwell, 
J.C., 1986; Kunmar, B.G., 1987; DrezeşiSen, 1989). 

Rezultatele altor cercetări efectuate în China şi în Sri Lanka relativizează 
totuşi asemenea concluzii. De fapt, costul programelor sociale în aceste ţări s-
a dovedit relativ scăzut, comparativ cu cel al unor componente relativ similare 
din alte ţări. China, de exemplu, alocă de mulţi ani doar 2% din PIB pentru 
cheltuielile cu serviciile de sănătate publică (World Bank Report, 1984). 

Pe de altă parte, nivelul scăzut al ofertei sociale în aceste ţări reflectă ni-
velul general scăzut al salariilor. De fapt, costurile financiare ale sarcinii publice 
în aceste ţări nu reflectă costurile sociale reale. Desigur, constrângerile finan-
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ciare nu sunt neglijabile când se pune problema susţinerii unor sisteme de se-
curitate socială, în ţările unde nivelul general al salariilor este foarte mic. To-
tuşi, acest tip de constrângeri nu constituie întotdeauna obstacolul cel mai im-
portant în calea dezvoltării unor sisteme publice de securitate socială, în ţările 
în curs de dezvoltare. 

3.5. Este utilă experienţa securităţii sociale din ţările dezvoltate pen-
tru ţările în curs de dezvoltare? 

Desigur instituirea şi cuantificarea beneficiilor într-o schemă de finanţare 
a securităţii sociale din orice ţară dezvoltată constituie un act de reglaj fin dacă 
termenul de comparaţie este contextul nevoilor de securitate socială din ţările 
în curs de dezvoltare. 

Nivelul general de dezvoltare al unei ţări marchează atât natura proble-
melor sociale din ţara respectivă cât şi potenţialul de rezolvare. 

Când în centrul atenţiei stau subnutriţia cronică a populaţiei şi 
necesfratea de a preveni foametea, avem de-a face cu un fenomen al sărăciei 
care nu poate fi diminuat prin măsuri redistributive simple, ca în ţările dezvolta-
te. Succesul unor politici sociale în ţările sărace trebuie evaluat în termenii 
echilibrului nutritiv al populaţiei, accesului la asistenţa medicală de bază, la 
educaţie şi învăţământ etc. Reuşita economică însă poate fi exprimată şi prin 
gradul de structurare a mecanismelor protective şi, în esenţă, prin posibilităţile 
structurale ale economiei de susţinere financiară a unui sistem naţional de asi-
gurări sociale. 

Instrumentele utile pentru înfăptuirea protecţiei sociale în ţările în curs de 
dezvoltare diferă net de cele din ţările dezvoltate. Nici opţiunile de politici socia-
le şi nici metodele de investigare a mediului social nu pot fi simplu transferate 
de la ţările dezvoltate, spre cele în curs de dezvoltare. 

Cu toate acestea, în teoria şi practica securităţii sociale din ţările dezvol-
tate pot fi identificate unele elemente de cunoaştere utile pentru edificarea şi 
consolidarea unor astfel de sisteme în ţările în curs de dezvoltare. 

Teoria economică a securităţii sociale, în ansamblu, este o disciplină uti-
lă în contextul general de cunoaştere a problemelor omului, într-o societate 
modernă. Faptul că forma, structura şi amploarea programelor sociale depind 
printre altele, şi de suportul politic al populaţiei, este valabil în orice ţară, indife-
rent de nivelul general de dezvoltare al ţării respective. 

Rolul grupurilor de interese în iniţierea acţiunilor sociale este, de aseme-
nea, important oriunde şi oricând. 

Gradul de participare socială la finanţarea sistemului securităţii sociale şi 
chiar la proiectarea unor politici aplicate în sistem pot influenţa acceptabilitatea 
şi toleranţa socială faţă de programele instituite. 

Nivelul de acces al factorilor de decizie la informaţia utilă, la rezultatele 
analizelor economice şi sociale efectuate de oamenii de ştiinţă poate afecta 
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decisiv calitatea şi gradul de adecvare a politicilor sociale. Informarea corectă 
şi deschisă a opiniei publice asupra evoluţiilor înregistrate în sistemul securităţii 
sociale are o importanţă foarte mare pentru creşterea încrederii publice şi pen-
tru consolidarea sentimentului de solidaritate socială. 

Experienţa ţărilor dezvoltate atestă că interacţiunile dintre diverse pro-
grame sociale pot crea efecte economice şi sociale care nu trebuie ignorate. 
De asemenea, se impune a fi operată o distincţie clară între oferta socială leg i-
ferată şi cea efectivă. Pe de altă parte, trebuie avute în vedere decalajele care 
pot apare între oferta socială efectivă şi consumul social efectiv. Astfel de de-
calaje există adesea datorită lipsei de informare a potenţialilor beneficiari, dato-
rită incompatibilităţii ofertei cu nevoile reale ale populaţiei, stigmei sociale etc. 

Orice sistem de securitate socială se poate confrunta cu fenomene de 
corupţie şi fraudă sau cu irosirea ori risipa de fonduri. Experienţa altor ţări în 
prevenirea şi limitarea unor astfel de fenomene poate fi utilă. 

Demne de atenţie sunt şi reacţiile comportamentale ale agenţilor econo-
mici individuali sau agregaţi faţă de existenţa şi evoluţiile ce pot avea loc în ca-
drul sistemelor de securitate socială. Acestea prezintă unele similarităţi pentru 
foarte multe ţări. 

Trebuie avută în vedere şi incidenţa pe care anumite tipuri de ofertă so-
cială o poate avea asupra echilibrului economic general şi asupra veniturilor 
altor categorii de populaţie, situate în sau aproape de zona de risc economic. 
În acest context, de o mare importanţă este natura ofertei sociale – în bani, 
servicii, alimente, scutiri de taxe etc. 

Desigur, capacitatea de impozitare (impunerea socială) trebuie să fie o 
funcţie a productivităţii generale a muncii în ţara de referinţă, dar ea trebuie să 
ţină cont şi de mărimea şi circumstanţele vieţii familiale, de o serie de alte con-
juncturi locale sau temporale. În acest domeniu, există o mare diversitate de 
realităţi, posibilităţi şi probabilităţi de care trebuie să se ţină seama în proiecta-
rea politicSor sociale. 

În ultimul deceniu, în ţările dezvoltate, au căpătat o mare amploare cer-
cetările sociale empirice care au utilizat eşantioane mari, uneori cu reprezenta-
tivitate internaţională. Acest gen de investigaţii a contribuit mult la progresul 
cunoaşterii sociale, dar a generat şi o serie de întrebări fără răspuns deocam-
dată. Pe de altă parte, unele zone de cunoaştere şi înţelegere a realităţii socia-
le au rămas destul de vagi, sau chiar neexplorate, alimentând în prezent unele 
controverse. Cu toate acestea, numeroase sugestii de acţiune socială pot re-
zulta în urma examinării atente a materialului publicat – începând cu metodo-
logia cercetării sociale şi încheind cu efectele aplicării unor politici în viaţa eco-
nomică şi socială. 
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4. REFORMA SECURITĂŢII SOCIALE DIN ROMÂNIA – O 
URGENŢĂ A VIITORULUI APROPIAT 

 

4.1. Cadrul economico-social românesc 

După şapte ani, în care societatea românească a parcurs câteva etape 
ale reformei economice, în ansamblu, economia se zbate încă între o industrie 
falimentară fără perspective apropiate de refacere, o agricultură dezorganizată, 
în care procesul de reformă capătă frecvent aspecte discreţionare şi o sferă a 
serviciilor caracterizată prin evoluţii dizarmonice şi chiar contradictorii în raport 
cu scopurile reformei generale. 

Ponderea cheltuielilor populaţiei cu consumul alimentar, în totalul cheltu-
ielilor de consum, a atins cea mai înaltă valoare în anul 1994, comparativ cu 
anii anteriori ai tranziţiei: 60,4% pentru familiile de salariaţi, 77,1% pentru fam i-
liile de ţărani şi 67,7% pentru cele de pensionari. Tot în anul 1994 au fost înre-
gistrate cele mai scăzute cote la cheltuielile populaţiei pentru cultură, educaţie 
şi învăţământ, transporturi şi telecomunicaţii. Rata şomajului a devenit 10,9%, 
în anul 1994 (12,9% pentru femei). (Anuarul Statistic al României, 1995, CNS). 

Într-un asemenea context, nu-i surpinzător că fenomenul dominant în 
viaţa românilor a fost scăderea dramatică a standardului de viaţă pentru cea 
mai mare parte a populaţiei. 

Salariul a reprezentat sursa cea mai importantă de venit şi în anii tranzi-
ţiei, deşi au apărut şi unele oportunităţi secundare de câştig. În anul 1994, sa-
larul real reprezenta 61,7% din valoarea sa în anul 1989. Sursele de veni se-
cundare au fost, de obicei, fluctuante şi disfuncţionale din perspectivă macroe-
conomică. Decalajul între salariul minim şi maxim s-a mărit. În 1994, salariul 
minim reprezenta 30% din valoarea sa în anul 1989. 

Dintr-o cercetare efectuată de I.C.C.V. – Bucureşti asupra dimensiunilor 
sărăciei în România, în anul 1994, rezultă că populaţia se situa, faţă de pragu-
rile sărăciei (convenţional delimitate), astfel: 

 
Poziţia economică a populaţiei fată de pragurile sărăciei 

% 

Poziţia faţă de prag Rural (fără ţărani) Ţărani Rural Urban 

Sub MM 12,5 23,4 13,8 6,7 

Intre MM-MS 16,6 20,2 17,0 29,8 

între MS-MD 34,2 37,1 34,6 42,3 

Peste MD 35,0 18,5 33,0 18,9 
Notă: MM = minimul de subzistenţă determinat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din 

România; MS = minumul de subzistenţă determinat de Institutul de Cercetare a Calită-
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ţii Vieţii (ICCV); MD = minumul de viaţă decent aferent perbadei de tranziţie în Româ-
nia, determinat de ICCV.  

Sursă: Dimensiunile sărăciei în România '94, pag. 124, coord.C. Zamfir, Ed. Expert, 1995. 
 

Desigur, România nu este un caz izolat în materie de expansiune a fe-
nomenului sărăciei în Europa post-comunistă. Totuşi, analizând evoluţia chel-
tuielilor sociale în perioada de tranziţie în mai multe ţări europene post-
comuniste, observăm că România constituie o excepţie. 

 
Cheltuielile sociale – publice faţă de PIB în 1989 şi creşterea lor în pro-

cente în 1992 faţă de 1989 
 1989 Creşterea în 1992 faţă de 

1989 

Bulgaria 19,9 7,1 
Cehia 22,2 4,1 
România 14,2 2,1 
Slovacia 24,4 7,3 
Ucraina 10,8 7,8 
Ungaria 24,5 8,7 

Sursa: Central and Eastern Europe in transition... 1993 

 

Această evoluţie a avut loc în condiţiile în care situaţia intervenţiei socia-
le, înainte de 1989, se afla deja la limita inferioară de suportabilitate. Cele mai 
afectate capitole au fost alocaţiile pentru copii care efectiv s-au prăbuşit de la 
2,8% din PIB în 1989, la 0,9% în 1993. 

* * * 

Principalele preocupări ale guvernelor succesive ale României, după 
anul 1989, au fost stoparea declinului economic abrupt şi controlul ratei inflaţi-
ei. 

Restructurarea şi retehnologizarea sectoarelor direct productive s-au do-
vedit extrem de dificile şi de Ierte. Atingerea unui nou echilibru macroeconomic 
şi edificarea unei baze pentru creşterea economica au devenit obiective pe 
termen lung, incert chiar. 

Totuşi, restructurările au început cu liberalizarea preţurilor – într-o eco-
nomie dominată de monopolurile statului – şi cu creşterea ratei şomajului, fără 
perspective clare de reorientare a forţei de muncă disponibilizate. 

La începuturile perioadei de tranziţie, nimeni nu ar fi putut aproxima 
costurte economice şi sociale ale viitoarelor restructurări. Oricine ar fi pledat 
atunci pentru declanşarea reformei sociale sinnultan cu reforma economică ar 
fi generat reacţii de neîncredere. Învăţăm prea puţin din erorile altora şi chiar 
din propriile noastre erori. De altfel, în istorie, în multe cazuri, domeniul social a 
înregistrat unele iniţiative decise doar când în sfera economică au apărut dis-
funcţii absolut intolerabile (ex: criza din anii '29-*30) 
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De-a lungul celor 45 de ani de economie centralizată, populaţia activă a 
României a beneficiat de locuri de muncă relativ stabile şi de salarii mai mult 
ori mai puţin ferme. Participarea forţei de muncă la activitatea economica a fost 
ridicată, în acest interval – 87% bărbaţii şi 80% femeile (în 1989) (The World 
Bank, 1992). Femeile au generat 45% din forţa de muncă, fiind reprezentate 
proporţional în industrie, şi masiv în serviciile de sănătate publică, educaţie şi 
învăţământ. 

Din anul 1990, pe ansamblul economiei, timpul de lucru legal a scăzut la 
40 de ore/săptămână, deşi veniturile, la nivelul anului 1990, au crescut cu 
26,1% (C. Zamfir, M.A. Pop, E. Zamfir, 1994). Cum era de aşteptat, această 
creştere pasageră a fost rapid anulată de procesul inflaţiei. Întreprinderile au 
căpătat autonomie asupra distribuirii fondului de salarii pe angajaţi. Aceasta, 
alături de concedierile temporare masive, a contribuit la creşterea numărului de 
şomeri. La finalul anului 1993, rata şomajului depăşea 10%, populaţia salariată 
scăzuse cu peste 18%, iar aproximativ 59% din numărul şomerilor erau femei. 
Observând evoluţia populaţiei ocupate pe principalele ramuri ale economiei, în 
intervalul 1990-1994, constatăm că, în industrie, aceasta a scăzut de la 36,9% 
la 28,8%, în agricultură, a crescut de la 28,2% la 35,6%, în transporturi, a scă-
zut de la 6,2% la 4,6% iar în comerţ, cifrele au fluctuat între 5% – 7,2%; în sfe-
ra serviciior, populaţia ocupată a crescut, în condiţiile creşterii ratei şomajului, 
în mod constant (Anuarul Statistic al României 1995). Deci, o parte importantă 
a populaţiei ocupate în ramurile direct productive a migrat spre servicii. Aceas-
tă migraţie însă nu a fost rezultatul creşterii productivităţii muncii în sfera pro-
ductivă şi nici nu a determinat îmbunătăţiri de structură în domeniul ocupării în 
sfera serviciilor. Marea masă a forţei de muncă nou intrată în acest sector nu a 
dispus la momentul respectiv de calificarea necesară şi nici de orientarea de a 
se angaja în domeniile cronic deficitare (transporturi publice, telecomunicaţii, 
sănătate publică etc). 

In România nu au fost aplicate politici coerente de control şi orientare a 
mişcării forţei de muncă, între sectoarele economiei, aceasta realizându-se 
spontan, în sensurile cele mai dezavantajoase, din perspectivă macroecono-
mică. Accesul spre serviciile comerciale părea cel mai facil şi tentant pentru 
forţa de muncă disponibilizată, deşi această activitate nu a fost şi nu este sus-
ţinută prin creşterea produsului naţional fizic. 

Principalele politici vizând piaţa muncii, în această perioadă, ar fi trebuit, 
în primul rând, să urmărească maximizarea angajamentelor în sectoarele di-
rect productive cele mai rentabile, în scopul creşterii premiselor materiale ne-
cesare dezvoltării susţinute a sferei serviciilor. Simultan, o atenţie prioritară ar fi 
trebuit acordată reformei educaţiei şi învăţământului – domeniu strategic pentru 
sprijinirea pe termen mediu şi lung a reformei economice. 

În absenţa unor politici susţinute şi de largă perspectivă în domeniul re-
glementării şi gestbnării proceselor care au avut şi au loc pe pieţele muncii, în 
sensul reorientării forţei de muncă spre sectoarele productive cele mai rentabi-
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le – nu se va putea depăşi situaţia actuală de declin economic general în Ro-
mânia. 

În toate ţările capitaliste în care rata şomajului atinge cote relativ scăzu-
te, guvernele se implică masiv în procesul de reconversie a resurselor umane 
(Suedia, Belgia etc), concentrând toate forţele disponibfle în acest sens: autori-
tate, finanţe, structuri instituţionale etc. 

O soluţie cheie al ieşirii din criză o constituie pregătirea forţei de muncă 
pentru noua eră a contractului economic pe termen scurt. O economie perfor-
mantă nu poate fi concepută în afara unui proces continuu de restructurare 
tehnologică şi informaţională. De aceea în cadrul procesului de pregătire şi re-
orientare a forţei de muncă trebuie să se aibă în vedere un asemenea viitor. 

4.2. Protecţia socială în perioada de tranziţie 

Obiectivele sociale generice, declarate ca intenţii, la începutul reformei 
economice, promiteau o protecţie socială consistentă ce avea să faciliteze re-
structurările de mare amploare din domeniul economic (Postolache T., 1990, 
Schiţa privind strategia...). 

Practic însă, în primii ani ai tranziţiei am asistat la o retragere progresivă 
a statului din funcţia de protector social, ceea ce, conjugat cu ansamblul politi-
cii economice, a extins amploarea sărăciei la cote deosebit de înalte. În acelaşi 
timp însă, o mare parte a resurselor economice publice a fost dirijată spre sub-
venţionarea unor întreprinderi proprietate de stat (40,2% din bugetul central, în 
1992; 32,6%, în 1993 etc.) (Buletine de informare statistică 1989-1994, 
C.N.S.). 

Raportul cheltuielilor social-culturale din bugetul de stat la PIB, scade 
continuu din anul 1989, de la 30,3% la 21,9% în 1993 şi 1994. Cele mai afecta-
te au fost serviciile de sănătate publică, serviciile culturale, alocaţiile pentru co-
pii şi serviciile de asistenţă socială. Acest fenomen s-a produs în condiţiile în 
care degradarea calităţii serviciilor publice, încă înainte de anul 1989, atinsese 
punctul critic. În acest context, presiunea economică asupra serviciilor de secu-
ritate socială şi în special de asistenţă socială a căpătat noi afluenţi ca urmare 
a creşterii ratei şomajului nerezolvat pe perioada acordării indemnizaţiei de 
şomaj. Nimeni nu ştie ce se întâmplă cu şomerii, după ce şi drepturile de asis-
tenţă socială expiră şi nu au apărut alte modalităţi de câştigare a unor venituri. 

Contrar oricăror aşteptări, transferurile de venituri prin protecţia socială, 
au acţionat câteodată în sensul adâncirii unor inegalităţi economice. De exem-
plu, în intervalul 1991-1993, prin reducerea impozitului pentru familiile care 
aveau cel puţin un copil, familiile cu venituri foarte mici, primeau un ajutor de 
şase ori mai scăzut decât cele cu venituri mari, în condiţiile în care surplusul de 
monedă respectiv exercita presiuni asupra preţurilor la produsele alimentare şi 
la bunurie de consum pentru copii. 



354 

 

 

În general, principiile care au guvernat politicile de protecţie socială de-a 
lungul perioadei de tranziţie, au derivat din modelul rezidual, deşi condpe eco-
nomice, la finalul anului '89, ar fi recomandat o implicare masivă şi susţinută a 
statului în protecţia socială, cel puţin pe termen mediu, pe baza unui model de 
orientare universalistă. 

Unele acte normative cu caracter reparatoriu au fost iniţiate, dar o refor-
mă structurală de mari proporţii în domeniul social nu a fost iniţiată. De aceea, 
disfuncţiile sociale au atins cote de neimaginat, influenţând negativ procesul de 
reformă economică (greve prelungite în domenii economice cheie: în educaţie 
şi învăţământ, în transporturile publice, în diverse sectoare industriale etc). 

Practica de a nu opera o demarcaţie clară între mecanismele dezvoltării 
economiei şi cele ale protecţiei sociale (motiv de contestare vehementă a ve-
chiului regim politic, deşi atunci, au fost atinse o serie de obiective sociale dezi-
rabile prin această strategie) a fost menţinută şi după 1989, când din nou sec-
torul social a fost sacrificat în favoarea finanţării unor activităţi economice. 

Cele două componente noi ale sistemului de protecţie socială – serviciile 
de şomaj şi reorientare profesionala şi serviciile de asistenţa socială – funcţio-
nează în prezent fără a face faţă complexităţii problemelor sociale de resort. 

În esenţă, după 1989, cadrul de manifestare a protecţiei sociale s-a ser-
vit de vechile structuri instituţionale, încercând să corecteze o serie de deficien-
ţe ale acestora, dar nu pornind de la o strategie coerentă, ci mai mult sub pre-
siunile sociale de moment. 

Argumentul că amploarea protecţiei sociale este restricţionată de perfor-
manţele aparatului economic naţional este invocat frecvent pentru a justifica 
evoluţiile nefavorabile din mediul social, în cei şapte ani de tranziţie. 

Că rezultatele economice vor fi descendente în primii ani ai tranziţiei s-a 
ştiut încă de când s-a adoptat decizia de a porni pe drumul reformei. Restructu-
rări economice şi instituţionale atât de importante nu pot fi efectuate fără trece-
rea printr-o zonă de relativă stagnare economică. 

Totuşi, nimeni nu a vorbit atunci, despre tergiversarea procesului de re-
formă şi despre retragerea progresivă a statului din luncţia de gestionar al ris-
curilor sociale ftjndamentale. 

Analizând cauzele reale ale scăderii protecţiei sociale din România în 
perioada de tranziţie, C.Zamfir avansează câteva ipoteze demne de atenţie 
(Politica socială din România... 1994): „Starea economiei nu pare a fi o explica-
ţie satisfăcătoare. Declinul dramatic al economiei lămureşte fără doar şi poate 
scăderea absolută în termeni reali a nivelului cheltuielilor sociale, dar nu şi 
scăderea lor în termeni relativi, într-o perioadă de nevoie accentuată‖. Între ca-
uzele reale menţionate de autor enumărăm: convingerile deciderilor politici că 
protecţia socială afectează advers relansarea economică; presiunile 
organismetor financiare internaţionale în sensul restrângerii cheltuielilor socia-
le; dirijarea resurselor economice spre finanţarea unor activităţi economice ne-
rentabile. 
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Efectele directe ale acestor cauze au constat în: 

 declanşarea unei reale competiţii în exercitarea de presiuni asupra 
bugetului public, atât de către salariaţi cât şi de beneficiarii securităţii 
sociale; 

 subvenţionarea unor sectoare economice nerentabile prin eforturile f i-
nanciare ale populaţiei – acesta constituind cel mai ineficient şi costi-
sitor mod de a realiza protecţia socială a salariaţilor; 

 declanşarea unui proces inflaţionist fără precedent, care a micşorat 
tot mai mult valoarea reală a beneficiilor acordate de securitatea soci-
ală. 

Principalele servicii, care funcţionează astăzi în domeniul social public, 
sunt: 

 serviciile specializate în protecţia veniturilor individuale (asigurările 
sociale şi pensiile, asistenţa şi ajutorul social, unele forme de scutiri 
de taxe publice); 

 serviciile de sănătate publică; 

 serviciile publice de educaţie şi învăţământ. 
Acestea au în comun faptul că sunt parţial finanţate din contribuţiile fisca-

le ale populaţiei şi din unele contribuţii ale acesteia. În ultimii doi-trei ani însă, 
în schemele de finanţare ale acestor servicii au intervenit o serie de forme noi, 
care oglindesc tendinţele de privatizare existente la nivel economic general. 

Practica demonstrează însă frecvent, că fără aplicarea unor programe 
sociale de largă perspectivă, integrate într-o strategie de reformare a domeniu-
lui social în ansamblu, reforma economica are loc cu costuri sociale extrem de 
mari, concretizate în adâncirea fenomenului sărăciei şi a efectelor de dezinte-
grare socială. 

Sectorul social necesită intervenţii strategice din cel puţin trei motive: 

 modalităţile de finanţare actuale ale serviciilor sociale şi publice nu 
încurajează alocarea şi utilizarea eficientă a resurselor disponibile şi 
nu permit dezvoltarea unui efort de reformare socială cu obiective 
macrosociale pe termen mediu şi lung; 

 ineficienta economică ce domneşte în prezent în oferta de serv icii dis-
tribuite prin piaţă, nu face decât să adâncească reacţiile şi tensiunile 
sociale, ele neconstituind o alternativă viabilă de ofertă care să con-
cureze în mod real oferta publică; 

 grupurile şi segmentele sociale în situaţii de risc economic şi social au 
devenit extrem de consistente, ceea ce determină o viteză de compu-
nere a riscurilor fundamentale şi derivate fără precedent în istoria ţării. 

4.3. Asigurările sociale – caracteristici generale 

Pe unele dimensiuni, sistemul românesc actual de pensii şi alte asigurări 
sociale este comparabil cu sistemele similare europene. Volumul resurselor 
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sociale mobilizat de acest sistem a reprezentat, în ultimii cinci ani, aproximativ 
un sfert din bugetul public (cu unele variaţii de la an la an şi între venituri şi 
cheltuieli). 

In perioada 1945-1989 asigurările sociale (inclusiv sistemul de pensii) 
din România au avut următoarele caracteristici generale: 

 au oferit un set relativ complex de prestaţii deşi se poate afirma că au 
existat şi unele riscuri importante neacoperite ori mai slab reprezenta-
te; 

 gestionarea fondurilor a fost lipsită de transparenţă; 

 repartiţia resurselor a fost relativ egalitaristă în interiorul diferitelor 
scheme de finanţare, dar extrem de inegală şi inechitabilă pe ansam-
blu (adică la nivel naţional); 

 categorii largi de riscuri au fost tratate relativ nediferenţiat şi nesatis-
făcător din perspectiva intereselor beneficiarilor. 

Ponderea cea mai importantă, în cadrul asigurărilor sociale, a deţinut-o 
sistemul de pensii, care a efectuatat aproximativ 80% din cheltuielile totale ale 
bugetului de asigurări sociale, în perioada de tranziţie. 

În prezent asigurările sociale din România constituie doar virtual un sis-
tem, pentru că de fapt, acesta cuprinde un număr de scheme de finanţare dis-
proporţionat dezvoltate, prezentând prea puţine caracteristici ce vizează o in-
tegrare sistemică. Aceste scheme sunt: 

 asigurările sociale de stat; 

 asigurările sociale ale agricultorilor; 

 asigurările sociale ale cooperaţiei meşteşugăreşti; 

 asigurările sociale ale cultelor; 

 asigurările sociale ale creatorilor de artă etc. 
Asigurările sociale de stat acoperă 75% din numărul total al pensionari-

lor. Sunt finanţate în cea mai mare proporţie prin contribuţiile agenţilor econo-
mici care utilizează forţa de muncă a persoanelor asigurate. 

Până în anul 1991, resursele aferente acestei scheme de finanţare au 
fost integrate în bugetul central de stat; după aceea au trecut în administrarea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Dacă până în anul 1991 fondul asigurărilor sociale de stat era adminis-
trat efectiv prin intermediul bugetului central de stat (justificându-şi astfel de-
numirea), după scindarea acestuia de bugetul central, era de aşteptat ca el să 
nu mai servească alte interese economice decât pe cele ale asiguraţilor. 
Aceasta a şi fost raţiunea scindării. Practic însă, ce constatăm: în anul 1993 
diferenţa între veniturile şi încasările fondului asigurărilor sociale (pe ansam-
blu), de aproximativ 5%, este luată „cu titlu de împrumut‖ de către guvern, pen-
tru a diminua deficitul public. „Excedentul‖ respectiv ar fi putut fi utilizat în inte-
resul sistemului de asigurări (pentru că nevoi sociale neacoperite au existat) 
ori, cel puţin, ar fi putut fi capitalizat. Pe de altă parte, în anii când fondul asigu-
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rărilor sociale s-a confruntat cu unele deficite, au avut loc o serie de transferuri 
de fonduri de la bugetul public, pentru a depăşi situaţia de deficit. 

Prin urmare, deşi mai formale, relaţiile financiare între bugetul public şi 
bugetul asigurărilor sociale au rămas, în esenţă neschimbate. Independenţa şi 
autonomia funcţională a acestui fond a rămas la nivel de impresie, deşi, în pre-
zent modul de gestionare a resurselor disponibile este ceva mai transparent. 

În anii tranziţiei la economia de piaţă, noile conjuncturi şi presiuni sociale 
au determinat introducerea unor schimbări în sistemul normativ şi în organiza-
rea acestei scheme de finanţare: 

 au fost reglementate unele prestaţii noi – asigurările şi asistenţa soci-
ală pentru şomeri; 

 unele locuri de muncă, cu condiţii grele şi foarte grele au fost integra-
te în categoriile I şi II de muncă; 

 o parte a forţei de muncă a fost pensionată înainte de împlinirea vâr-
stei standard de pensionare, prin decizii speciale (valabile pe termen 
scurt – în 1990) ori prin intermediul altor modalităţi, de genul pensio-
nare pe motive medicale ori apelarea la indemnizaţia de şomaj a per-
soanelor aflate aproape de vârsta pensionării. 

Determinarea cuantumului pensiei pentru munca depusă şi limită de vâr-
stă se calculează aplicându-se procente diferenţiate – între 54-75% (gr.l), 56-
80% (gr.a ll-a) şi 58-85% (gr.a lll-a) – asupra mediei salariului realizat în cei 
mai buni cinci ani consecutivi din ultimii 10 ani lucraţi. Aceste procente se men-
ţin neactualizate din anul 1977; de aceea, în prezent, baza de calcul a pensiei 
o constituie salariile obţinute înainte de 1 august 1991, iar rezultatul este inde-
xat şi compensat în mod corespunzător. 

Şi celelalte categorii de prestaţii sunt diferenţiate pe grupe de muncă, pe 
criterii de vechime în muncă a asiguraţilor, ori în funcţie de natura riscurilor 
asigurate – de exemplu, prejudiciile cauzate de accidente la locul de muncă 
sunt superior asigurate comparativ cu prejudiciile suferite prin producerea unor 
accidente în alte împrejurări. 

În ultimii ani, bugetele altor scheme de finanţare – puternic erodate de in-
flaţie -au fost integrate treptat în bugetul asigurărilor sociale de stat (bugetul 
cooperaţiei meşteşugăreşti, al Bisericii Ortodoxe, al artiştilor plastici etc). 

Cotele de asigurări sociale ale agenţilor economici sunt diferenţiate pe 
grupe de muncă, respectiv 23%, 28% şi 33% din fondul lunar pentru salarii. 
Persoanele asigurate plătesc lunar 3% din salariul brut pentru pensia supli-
mentară. Numărul total al asiguraţilor se ridică în prezent la aproximativ 3 mil i-
oane. 

O caracteristică generală a veniturilor pensionarilor, după anul 1990, a 
fost scăderea valorii reale a cuantumului pensiilor. În general, diminuarea pute-
rii de cumpărare a ofertei sociale în bani, a constituit un mijloc curent folosit de 
executiv pentru a controla şi stăvili inflaţia. 
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Alte caracteristici ale acestei scheme de finanţare constau în faptul că ea 
se sprijină masiv pe statutul de „angajat‖ al asiguraţilor, pe executarea siită (în 
caz de nevoie) a agenţilor economici pentru sumele datorate fondului asigurări-
lor sociale, şi pe obligativitatea contribuţiei persoanelor asigurate. Corelaţiile 
între contribuţii şi nivelul beneficiilor acordate sunt relativ slabe. 

Asigurările sociale pentru agricultori acoperă, în prezent, aproximativ un 
milbn de beneficiari, însă nivelul general al beneficilor este incomparabil mai 
scăzut decât cel din cadrul asigurărilor sociale de stat. 

În fapt nivelul mediu al beneficiilor se situează sub cel acordat de asis-
tenţa socială sub formă de ajutor bănesc. 

Până în 1992, când a fost votată Legea nr.80 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, funcţionau două tipuri de contri-
buţii pentru asigurările sociale: 

 cele ale membrilor cooperatori; 

 cele ale ţăranilor cu gospodării individuale din zonele necoopera-
tivizate. 

Desfiinţarea cooperativelor agricole şi inflaţia au produs dezechilibre ex-
trem de mari în bugetul asigurărilor pentru agricultori, care, în orice caz, era 
mai puţin dezvoltat decât sistemul asigurărilor sociale de stat. Acest fapt a con-
tribuit masiv la creşterea dezinteresului general faţă de acest tip de asigurare – 
concretizată prin achitarea sporadică şi cu mari întârzieri a cotelor de asigurări 
– în condiţiile în care se impunea ca drepturile anterior create să fie onorate. 

Prin Legea nr.80/92, fondul asigurărilor sociale pentru agricultori se con-
stituie din contribuţia de 7% din venitul lunar asigurat al persoanelor înscrise 
facultativ în evidenţa subsistemului şi 2-4% din veniturile nete ale agenţilor 
economici care industrializează şi/sau comercializează produse agricole şi ali-
mentare. Acest fapt are însă efecte distorsionante asupra preţurilor de produc-
ţie ce afectează advers şi activitatea de comerţ exterior. 

Deşi în prezent asigurările sociale pentru agricultori sunt gestionate prin 
intermediul asigurărilor de stat, fondul continuă să se menţină distinct. 

4.4. Indemnizaţia pentru şomaj – prestaţie  
cu caracter complex 

Fondul de şomaj, instituit prin Legea nr.1/91 se constituie prin contribuţia 
tuturor agenţilor economici întreprinzători – cu o cotă de 5% din fondul lunar al 
salariilor – şi cea a angajaţilor (sau celor care lucrează pe cont propriu) – cu 
1% din salariul lunar brut. 

Ca prestaţie socială, indemnizaţia pentru şomaj are un caracter de asi-
gurare – pentru cei care au devenit şomeri prin pierderea locului de muncă şi 
sunt îndreptăţii, prin lege, la primirea indemnizaţiei de şomaj. Ea are însă un 
caracter de protecţie socială pentru persoanele care, deşi nu au avut statut de 
angajat în muncă (şi deci, nu au contribuit la constituirea fondului), prin lege, 
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au căpătat dreptul la indemnizaţie (este vorba despre absolvenţii care nu au 
încă un loc de muncă). 

Simultan, obligativitatea de a contribui la constituirea acestui fond, pentru 
toate persoanele care deţin un loc de muncă, imprimă acestei scheme de fi-
nanţare un caracter de impunere socială, de impozit, mai ales pentru contribu-
abilii care deşi ajung în situaţie de şomaj, nu sunt îndreptăţiţi la primirea in-
demnizaţiei, dacă posedă o anumită suprafaţă de teren agricol. 

4.5. Prestaţiile sociale pe baze non-contributive 

Au două surse de finanţare: 
- bugetul public – acesta acordă unele beneficii simbolice unor 

persoane care au participat la luptele pentru păstrarea indepen-
denţei naţionale ori care au suferit pierderi mari în astfel de îm-
prejurări (invalizii, orfanii şi văduvele de război, foştii deţinuţi po-
litici, eroii martiri, urmaşii acestora si răniţii în timpul Revoluţiei 
din 1989); 

- bugetul asigurărilor sociale pentru: plata concediilor medicale 
prilejuite de: 

- boală şi refacerea sănătăţii; 
- boli profesionale şi accidente de muncă; 
- maternitate şi îngrijirea copilului bolnav până la vârsta de 

3 ani; 
- indemnizaţii pentru procurarea de proteze sau alte materiale 

medicale 
- ajutoare de deces; ajutoare sociale pentru îngrijirea unor per-

soane în instituţiile de asistenţă socială. 
Pentru compensarea costului parţial al medicamentelor s-a constituit un 

fond special (prin contribuţii de 2% din fondul de salarii), gestionat de către M i-
nisterul Sănătăţii. 

În domeniul ocrotirii sănătăţii publice a început deja implementarea unei 
reforme, care urmăreşte introducerea unor elemente de competiţie între 
profesbniştii serviciilor medicale şi creerea unui fond de asigurări pentru sănă-
tate (Ministerul Sănătăţii, 1993). 

4.6. Asistenţa socială 

Primele servicii de asistenţă socială, în accepţiunea modernă a concep-
tului, au apărut în România, după anul 1922, când a fost înfiinţată Direcţia Ge-
nerală a Asistenţei Sociale, iar autoritatea statului este implicată în mod explicit 
în rezolvarea problemelor sociale. 

În anul 1936, existau aproximativ 50 instituţii de stat, 77 particulare şi 
394 asociaţii şi societăţi care aveau ca obiectiv asistenţa socială. În acea per i-
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oadă s-a dezvoltat cadrul legal al asistenţei sociale şi a luat fiinţă Şcoala Supe-
rioară de Asistenţă Socială. 

După al doilea război mondial, asistenţa socială a intrat sub patronajul 
exclusiv al statului. În anul 1948 Ministerul Asistenţei şi Prevederilor Sociale 
este integrat în Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale – desfiinţat ulterior, în 
anul 1952. 

Abia în anul 1959 se reia activitatea de formare a specialiştilor din asis-
tenţa socială în cadrul unei secţii specializate a Şcolii Tehnice Sanitare. Aceas-
tă activitate a durat însă mai puţin de 10 ani. 

În intervalul 1960-1969 asistenţa socială din România a suferit o serie de 
transformări şi dezvoltări care au dus la formarea unei reţele teritoriale în me-
diul urban, cu unităţi operative la nivelul policlinicilor. 

Printr-o dispoziţie ce venea în sprijinul ideii de „incompatibilitate a siste-
mului socialist cu existenţa problemelor de resortul asistenţei sociale‖, în anul 
1969, Direcţia de Asistenţă Socială din Ministerul Sănătăţii este desfiinţată, si-
multan cu reţeaua operativă teritorială. Formal, activităţile în curs de derulare 
urmau să fie preluate de organizaţiile obşteşti şi de comisiile de femei. Perso-
nalul specializat avea să se reorienteze spre serviciile medicale. 

Deşi puternic subminată prin acest proces, activitatea de asistenţă a su-
pravieţuit totuşi, dar mult mai restrânsă şi cu resurse modice, până în anii '80. 

Aceasta este etiologia situaţiei din unităţile româneşti de asistenţă socia-
lă pentru copii, persoane vârstnice şi adulţi, normali sau handicapaţi care a im-
presionat profund lumea civilizată a anului 1990. Ceea ce nu s-a spus atunci şi 
nu se spune nici în prezent este că mult mai mulţi locuitori ai României trăiesc 
şi astăzi în condiţii care ar putea să facă obiectul atenţiei oricărui serviciu de 
asistenţă socială din ţările vestice. 

Cu toate acestea, în prezent, administrarea asistenţei sociale (atât cât se 
practică) este încă dispersată în cadrul mai multor instituţii ce ţin de Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Secretariatul de Stat pentru 
Handicapaţi, alte instituţii centrale şi locale. Această soluţie organizatorică, deşi 
nu a fost concepută în mod premeditat, ea fiind un rezultat al evoluţiei istorice a 
instituţiilor sociale româneşti şi a funcţiilor acestora – este un mod eficace de a 
dilua responsabilitatea fiecărei autorităţi şi, pe ansamblu, a tuturor autorităţilor, 
pentru soarta asistenţei sociale din România. Această situaţie are un efect 
descurajant asupra eventualilor solicitanţi, autorităţile apărându-se printr-un 
mecanism birocratic impresionant şi adesea obscur. 

După anul 1989, deşi au existat unele iniţiative legislative privind asisten-
ţa socială (v. Legi vizând asistenţa socială, după anul 1989) un proiect strate-
gic, clar şi cuprinzător pentru abordarea problemelor sociale nu a fost elaborat 
încă. 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a emis în anul 1993 schiţa denumi-
ta „Carte Albă. Sistemul de Asistenţă Socială în România‖, elaborată – după 
cum se afirmă în context – „în urma unei ample documentări şi cu participarea 
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unor experţi străini‖. Pe ce a fost centrată documentarea şi care a fost contribu-
ţia reală a experţilor străini, nu reiese din context. Documentul îşi propune de-
scrierea sistemului existent în România, identificarea punctelor lui critice, for-
mularea unor obiective de viitor şi a unor propuneri de restructurare a sistemu-
lui. La momentul respectiv guvernul aloca 0,2% din bugetul central pentru fi-
nanţarea activităţii de asistenţă socială, acoperind (parţial) cheltuielile a 139 
cămine pentru minori, adulţi şi bătrâni deficienţi şi a 210 unităţi de învăţământ 
special. Centrele de primire minori, care în anul 1992 aveau o capacitate de 
978 locuri, au înregistrat, în anul respectiv, 6300 internări (sau 94.830 zile de 
internare) (Buletin de Informare Statistică, 1991-1993, CNS). 

Exprimate evaziv şi în termeni tehnici, opţiunile „strategice‖ expuse în 
Cartea Albă a asistenţei sociale din România, reuşea să dizolve toate proble-
mele sociale în problema sărăciei. Nu se precizează nicăieri însă care sunt 
proporţiile reale ale fenomenului sărăciei în România, ori care este profilul de-
mo-social al acestuia. Tratamentul ce urmează a fi aplicat sugerează un model 
minimal de intervenţie prin sprijin economic individualizat, pe principiul testării 
mijloacelor de existenţă ale solicitanţilor. 

Prin urmare, cu prilejul respectiv am asistat la un caz tipic de imperialism 
intelectual, dacă vom crede că adoptarea unei asemenea strategii s-a datorat, 
în mare măsură, influenţei experţilor străini. Pentru că, modelul rezidual poate 
fi practicat, cu şanse de reuşită, doar în ţările care dispun deja de sisteme de 
asigurări sociale echilibrate, care acordă beneficii consistente şi unde în plus, 
fenomenul sărăciei se manifestă pe arii relativ restrânse. 

4.7. Este aptă securitatea socială din România să abordeze sis-
temic problemele sociale? 

La începutul acestei lucrări (cap. 1; 1.2.), enunţam obiectivele fundamen-
tale ale sistemelor de securitate socială din ţările cu economie de piaţă, astfel: 
diminuarea tuturor riscurilor sociale fundamentale (boala, sărăcia) prin consol i-
darea securităţii economice a populaţiei active şi prin redistribuirea raţională a 
veniturilor de-a lungul ciclului vieţii şi/sau către diferite segmente ale populaţiei 
defavorizate în competiţia economică. Aceste trei mari obiective se interco-
relează, chiar dacă unele corelaţii scapă unei observaţii simple, intuitive. 

Măsura în care securitatea socială poate aborda sistemic problemele so-
ciale, la un moment dat, depinde de gradul în care proiectanţii poljticîor sociale 
aplicate într-un sistem sunt conştienţi de existenţa acestor interrelaţii şi îşi co-
ordonează deciziile în concordanţă. 

Dacă, prin absurd, vom presupune că optăm pentru finanţarea unuia sau 
altuia dintre obiectivele enunţate – în orice caz, a unuia singur – vom constata 
că obiectivele complet neglijate sunt de natură – prin tensiunile sociale pe care 
le acumulează – să pericliteze sub o formă sau alta, însăşi existenţa sistemu-
lui. 
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Punctând succint unele realităţi actuale ale securităţii sociale din Româ-
nia, încercăm să relevăm câteva aspecte importante: 

 până în prezent, în România nu a fost realizată o identificare ştiinţifică 
a priorităţilor sociale majore, în vederea structurării unei gândiri coe-
rente şi unitare în politicile sociale; ca urmare, nu există o strategie de 
reformă socială naţională, deşi numeroase semnale atrag atenţia în 
acest sens; 

 resursele publice sunt colectate în fonduri dispersate, gestionate de 
autorităţi care nu îşi coordonează deciziile reciproc şi în relaţie cu rea-
lităţile sociale cele mai presante; 

 valoarea reală (puterea de cumpărare) a beneficiilor acordate prin 
asistenţa socială şi, în mare proporţie, prin asigurările sociale, garan-
tează cel mult un nivel de subzistenţă şi nicidecum o consolidare a 
securităţii economice a beneficiarilor; 

 eterogenitatea şi caracterul dizarmonic al schemelor de finanţare care 
constituie ceea ce se cheamă în prezent securitatea socială din Ro-
mânia, nu pot fi înlăturate decât prin declanşarea unei reforme radica-
le care să introducă principii unitare de finanţare a sectorului social şi 
gestionare a resurselor publice; 

 amploarea deosebită şi accentele severe ale fenomenului sărăciei din 
România relevă că un număr relativ mare de locuitori sunt, simultan şi 
pe termen lung, situaţi în afara ariei de intervenţie a securităţii sociale; 
se pune deci întrebarea în ce măsură acesta abordează problemele 
sociale la nivel naţional şi în mod sistemic; 

 consecinţele socio-economice ale aplicării în România ale modelului 
rezidual de asistenţă socială coroborate şi cu alţi factori conjuncturali 
sunt deja grave; aceste consecinţe se concretizează în explozia de-
lincventei şi parazitismului social, în deteriorarea stării de sănătate a 
populaţiei sărace, în scăderea semnificativă a participării şcolare a 
elevilor etc; 

 În perbada de tranziţie la economia de piaţă, disfuncţiile şi dezechili-
brele securităţii sociale au fost agravate prin politica de retragere pro-
gresivă a statului din domeniul susţinerii economice a protecţiei socia-
le; 

 pe de altă parte, deşi cel mai consistent fond al asigurărilor sociale 
(numit impropriu „de stat‖) a fost separat de structurile de finanţare ale 
administraţiei centrale, practica a demonstrat că acesta nu poate, ori 
nu este lăsat să exercite o autonomie funcţională totală, în raport cu 
bugetul de stat. 

In concluzie, deşi România, în prezent, dispune de un sistem al asigu-
rărior sociale relativ dezvoltat – cel puţin ca extindere a bazei sociale de finan-
ţare – nivelul relativ scăzut al bunăstării generale a populaţiei face ce securita-
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tea socială să-şi îndeplinească cu mari dificultăţi obiectivele specifice şi chiar 
să eşueze acolo unde sisteme din ţări cu o bunăstare generală a populaţiei mai 
consolidată ar reuşi. 

Securitatea socială din România prezintă unele caracteristici mixte – 
proprii atât ţărilor dezvoltate din Europa (sistemul de pensii constituie cel mai 
consistent program social al ţării) dar şi ţărilor în curs de dezvoltare (prin am-
ploarea şi natura frecvent severă a fenomenului sărăciei). 

O strategie de consolidare a bunăstării sociale are şanse de reuşită cu 
atât mai mari cu cât este susţinută prin iniţiative economice, care să ducă la 
creşterea generală a productivităţii muncii şi la creerea unei baze economice 
mai masive pentru procesul redistributiv intra şi intergeneraţbnal. Declanşarea 
unor astfel de iniţiative – în principiu – nu presupune, în mod obligatoriu, inter-
venţia sau implicarea statului. Nu-i lipsit de importanţă ce face statul pentru so-
cietate, dar mult mai important este ce face societatea pentru ea însăşi. 

Practica demonstrează însă că în ţările în care fenomenul sărăciei se 
afirmă pe scară socială largă, activismul social nonguvernamental deţine o arie 
de acţiune extrem de restrânsă dacă nu lipseşte cu desăvârşire. 

Retragerea statului din domeniul iniţiativei şi suportului social, într-un 
mediu în care securitatea şi protecţia socială se străduiesc din greu să contra-
balanseze ineficienta unei economii în tranzţie, este absolut nerecomandabilă. 
Pieţele nu funcţionează după principii ideale nici în ţările capitaliste dezvoltate, 
care au în urma lor perioade lungi de echilibru şi stabilitate economică. Chiar şi 
în aceste ţări, este riscantă introducerea privatizării în domeniul social – în care 
acţbnează atâtea externarăţi dificil de gestionat. 

In ţările în care securitatea economică a majorităţii populaţiei este fragilă, 
orice tip de reechilibrare economică prin procese de redistribuire, nu poate fi 
Pareto eficientă – adică, este imposibil să se amelioreze semnificativ standar-
dul de viaţă al unei persoane, fără a-l diminua pe al alteia. Insă indiferent dacă 
este sau nu Pareto eficient, un sistem de securitate socială poate, la un mo-
ment dat, să aplice unele politici cu care o autoritate echidistantă social n-ar 
trebui să fie de acord. Arbitrarea unor astfel de situaţii extreme nu trebuie efec-
tuată de grupuri care pot avea interese partizane. 

În orice societate există, interese care nu pot fi specificate ori incluse In 
obiectivele economice şi sociale ale altor agenţi decât de către instituţiile de 
socializare. Iar înţelegerea proceselor care contribuie la construirea bunăstării 
la nivel macrosocial poate adesea să nu fie simplă ori facil de exprimat în ter-
menii economiei utilitariste, ori ai eficienţei Pareto. În general, pentru cea mai 
mare parte a populaţiei sărace, vânzarea forţei de muncă a fost şi este singura 
sursă de venituri. In România, acest tip de populaţie este majoritar în prezent. 
Într-un asemenea context, politicile pieţelor muncii şi cele aplicate în domeniul 
securităţii sociale nu pot şi nu trebuie să fie independente. Corelarea politicilor 
sectoriale trebuie însă efectuată de o instanţă unică. 
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Maximizarea bunăstării sociale constituie deci, o afacere complexă de 
mari proporţii, care nu se poate autoregla în mod spontan, în absenţa unei au-
torităţi echidistante social, ale cărei prerogative să decurgă din competenţa sa 
operativa şi din puterea economică de care dispune la un moment dat. 

Oricât de mult ne-am dori, nu ne putem lipsi de implicarea statului în 
funcţia de legiuitor şi iniţiator al acţiunii sociale, când securitatea economică a 
populaţiei a atins un punct critic de fragilitate şi când acţiunea socială alternati-
vă are dimensiuni nesemnificative în raport cu nevoile sociale. 

În principiu, nu trebuie să pornim de la premisa vinovăţiei executivului şi 
în viitor, chiar dacă aceasta a fost vizibilă şi demonstrată în trecut (în sensul că 
o serie de resurse sociale au fost dirijate spre susţinerea unor activităţi econo-
mice nerentabile). În fond, orice tendinţă constatată la un moment dat poate fi 
corectată şi ţinută sub control. 

4.8. Proiecte de reformă în curs de derulare 

Aşa cum reiese şi din capitolul anterior, o serie de proiecte au fost iniţiate 
şi sunt în curs de adoptare sau aplicare, în absenţa unei strategii de reformă 
socială generală, care să se refere la priorităţile sociale din perspectivă 
sistemicâ, pe termen mediu şi lung. Aceste proiecte au fost elaborate în mod 
izolat fără a fi corelate între ele şi fără a avea în vedere o serie de realităţi so-
ciale concrete. De exemplu, Cartea Albă a Asistenţei Sociale a fost elaborată 
fără a se considera întreaga paletă de probleme pe care le ridică sistemul de 
securitate socială din România. 

În împrejurări similare s-a elaborat proiectul de reformă a serviciilor me-
dicale şi, mai de curând (1995), proiectul Legii privind pensiHe şi alte drepturi 
de asigurări sociale. 

În cele ce urmează, ne vom referi la ultimele două proiecte, care ar tre-
bui să constituie pilonii de bază ai unei strategii generale de reformă socială. 

4.8.1. Obiectivele proiectului Legii privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale 

După ce trece succint în revistă principalele aspecte critice ale actualului 
sistem de asigurări sociale şi pensii, proiectul enunţă propunerile de reformă. 
Aspectele critice se referă la: 

 diversitatea şi complexitatea sistemelor independente de asigurări 
sociale şi pensii care împiedică atingerea obiectivelor „unui sistem de 
protecţie socială‖; 

 caracteristicile asigurărilor sociale şi pensiilor pentru agricultori („fa-
cultativitatea sistemului‖, „vârsta de pensionare a agricultorilor‖, „mo-
dul de staMire a cuantumului pensiilor‖ etc); 

 vârsta de pensionare; 
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 modalitatea de calcul a cuantumului pensiilor; 

 organizarea şi administrarea asigurărilor sociale. 
Propunerile de reformă se justifică dintr-un început, prin faptul că „anali-

za critică a sistemului actual demonstrează necesitatea adoptării unei reforme 
cuprinzătoare în acest domeniu. Aceasta este presantă datorită, în primul rând 
scăderii veniturilor pensionarilor şi creşterii cererilor de pensionare‖. 

Obiectivul principal al noului sistem de asigurări sociale şi pensii îl consti-
tuie, deci, „rezolvarea conflictului între redistribuire şi asigurări prin economii 
individuale‖ şi se precizează că, pe termen mediu şi lung, necesităţile de a as i-
gura o protecţie socială pentru populaţia peste 55 de ani sunt semnificativ dife-
rite de cele vizând generaţiile active, deoarece generaţiile aflate aproape de 
vârsta pensionării „au practic, foarte puţine posibilităţi de economii‖. 

Autorii proiectului ne asigură că „perspectivele de dezvoltare pe termen 
lung sunt bune, ele conducând nu numai la creşterea veniturilor dar şi la o 
substanţială creştere a productivităţii muncii. În acest fel, jumătatea mai tânără 
a generaţiei active va putea astfel, atât să suporte contribuţiile de asigurări so-
ciale‖, cât şi „să economisească, într-un sistem complementar, o parte din pro-
priul venit pentru perioada de pensionare‖. 

Un alt obiectiv explicit ai proiectului este majorarea vârstei de pensionare 
progresiv, pentru bărbaţi la 65 de ani până în anul 2011, iar pentru femei la 62 
de ani până în anul 2016. 

În noul sistem vor fi acordate: pensii de bătrâneţe, pensii de retragere, 
pensii parţiale, pensii de invaliditate şi pensii de urmaş, toate tipurile de pensii 
calculându-se pe baza unui sistem de puncte acordate pentru fiecare an de 
contribuţie la asigurările sociale şi pentru fiecare tip de pensie. 

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se propune a fi 
suportată pentru primele trei zHe de concediu medical de către asigurat, din a 
4-a zi şi până în a 24-a zi de concediu medical, de către angajator şi începând 
cu a 25-a zi, din bugetul asigurărilor sociale. Cuantumul indemnizaţiei va fi 
75% din baza de calcul a contribuţiei asiguratului, cu excepţia bolilor profesio-
nale, infectocontagbase, tuberculozei si accidentelor de muncă – la acestea 
din urmă aplicându-se un procent de 100%. 

Finanţarea noului sistem de asigurări sociale şi pensii se va asigura prin 
contribuţia persoanelor asigurate şi contribuţia angajatorilor (50%-50%). În ca-
zul persoanelor asigurate prin contract de asigurare (care realizează venituri 
pe cont propriu) acestea vor suporta costul întreg al asigurării. 

Baza de calcul a contribuţiei lunare o constituie venitul brut realizat sau 
asigurat, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară şi mai mare 
decât 2,5 ori venitul mediu brut lunar al asiguraţilor sistemului. 

În cazul angajatorului, baza de calcul a contribuţiei o constituie fondul to-
tal brut de salarii realizate. 

Noua structură organizatorică de administrare a asigurărilor sociale pre-
vede că administrarea şi gestionarea fondurilor sistemului de asigurări sociale 
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se va realiza prin Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu structură teritorială, 
organism autonom, care va raporta Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va fi responsabil cu elaborarea le-
gislaţiei, elaborarea politicii de asigurări sociale, evaluarea administrării siste-
mului, relaţiile şi convenţiile internaţionale în domeniu. 

Prin sistemul public, asigurările sociale vor funcţiona în regim obligatoriu, 
acoperind riscurile privind: bătrâneţea, invaliditatea, incapacitatea temporară 
de muncă, maternitatea, îngrijirea copilului şi decesul. 

Principiile care vor sta la baza funcţionării noului sistem vor fi: obligativi-
tatea, contributivitatea, unicitatea, egalitatea, eficienţa, descentralizarea, ga-
ranţia judiciară şi repartiţia. 

Prin urmare, proiectul de lege, în formularea sa actuală, suscită unele în-
trebări, la care greu poate fi găsit un răspuns satisfăcător: 

 în „Consideraţii generale‖ la proiect, pct.e) se precizează că finanţa-
rea noului sistem se va asigura prin contribuţiile persoanelor asigurate 
şi ale angajatorilor. Pe de artă parte, în cap. l. art.6 se specifică, ală-
turi de persoanele fizice şi juridice obligate să contribuie în contul asi-
gurărilor sociale, că şi bugetul de stat va aloca unele sume în acest 
scop. Dincolo de mesajele contradictorii transmise de cele două con-
texte, să admitem că va fi real cel cuprins în textul Legii la cap. l.art.6. 
În aceste condiţii în ce va consta autonomia funcţională a Casei Naţi-
onale de Asigurări Sociale, dacă financiar nu va fi şi nici nu poate fi 
autonomă, iar de politicile sociale se va ocupa guvernul, prin Ministe-
rul Muncii şi Protecţiei Sociale; 

 pe de altă parte, dacă admitem că este imposibil ca, în principiu, gu-
vernul să fie exclus din cadrul acestei activităţi, de ce mai este nevoie 
de un sistem administrativ, care să se pretindă autonom? De ce nu 
putem admite că această nouă instituţie – Casa Naţională de Asigu-
rări Sociale – va fi, în fond, un instrument de aplicare în practica soci-
ală a politicilor sociale elaborate de guvern prin negocierile efectuate 
cu reprezentanţii patronatului, ai asiguraţilor şi ai pensionarilor? 

 o altă întrebare priveşte statutul economic al generaţiei mai tinere ca-
re va avea sarcina de a susţine un asemenea sistem. Cum va putea fi 
convinsă generaţia activă să contribuie atât la asigurările sociale pu-
blice, la un eventual fond de asigurări pentru sănătate, saşi achite im-
pozitele datorate bugetului central şi eventual să mai şi economiseas-
că – prin fondurile de asigurări particulare – pentru a-şi asigura o 
pensie decentă când va veni vremea pensionării? în fapt, cât se ştie 
despre capacitatea de impunere publică pe care o poate suporta vii-
toarea generaţie activă şi despre tehnicile subtile (pasive) prin care 
aceasta se va sustrage de la purtarea unei astfel de poveri publice? 
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 din Lege nu rezultă totuşi, nici cum va reuşi acel enunţat principiu al 
„obligativităţii contribuţiei‖ să devină operativ în practică. Pe termen 
mediu şi lung, structurile de organizare ale forţei de muncă în grupuri 
lucrative relativ ferme, uşor de moblizat financiar, pot avea evoluţii 
imprevizibile. Despre felul cum va acţiona acest principiu în mediul ru-
ral nu rezultă nimic din Lege; 

 şi nu putem să nu ne întrebăm, ce se va întâmpla cu populaţia marg i-
nalizată economic, neeligibilă pentru serviciile de asigurări sociale – 
având în vedere restricţiile impuse prin cuantumul obligatoriu al con-
tribuţiilor – în condiţiile în care asistenţa socială va continua să acţio-
neze pe principiul intervenţiei sociale reziduale. 

Desigur, pot fi efectuate multe alte observaţii pe marginea proiectului Le-
gii pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. Ne vom opri însă în acest 
punct, în speranţa că totuşi textul final al legii va fi mult mai satisfăcător şi rigu-
ros în detalii. 

4.8.2. Asigurările pentru sănătate şi reforma finanţării serviciilor 
medicale 

Reforma seviciBor medicale din România se înscrie în trendul de refor-
mare a serviciilor medicale din Europa. Cele mai noi idei care au fost lansate şi 
experimentate în Europa de Vest şi, în special, în Marea Britanie se experi-
mentează astăzi în România. 

Până nu demult însă, oferta publică de servicii medicale a fost finanţată 
centralizat prin bugetul public. Resursele mobilizate prin metoda impozitării di-
recte s-au dovedit cronic insuficiente pentru a susţine costurile sistemului. Şi în 
fapt, în ultimul deceniu, cea mai mare parte a resurselor publice destinate ser-
viciilor medicale a fost consumată pentru achitarea salariilor personalului medi-
cal (aprox.65%). În ultimul sfert de secol, forţa de muncă angajată în sectorul 
medical a crescut mult (aprox. de 1,5 ori numărul medicilor, de 3 ori numărul 
stomatologilor şi de 1,65 ori numărul personalului medical cu pregătire medie). 
Cu toate acestea, chiar neluând în calcul distribuţia disproporţionată a perso-
nalului medical pe teritoriul naţional (excesivă în oraşe şi în vestul ţării, deficita-
ră în mediul rural şi în estul ţării), în România există în prezent prea puţini me-
dici (în orice caz mai puţini decât la nivel mediu european) (The World Bank, 
1992, Anuarul Statistic al României, CNS, 1995). Salariile acestora sunt mici şi 
nu sunt corelate cu performanţele profesionale. 

Unele atribuţii funcţionale ale personalului şi ale instituţiilor medicale se 
suprapun, dar simultan, există zone în care segmente necesare ale serviciilor 
medicale sunt complet neacoperite în planul ofertei. 

Fără discuţie, o schimbare radicală în domeniul îngrijirii sănătăţii popula-
ţiei şi al finanţării serviciilor medicale este inevitabila. Multă vreme, România a 
ocupat ultimul loc în Europa la resursele alocate sănătăţii publice (1,9% din 



368 

 

 

PIB, în 1993). Problema este, în ce măsură această schimbare radicală trebuie 
să aibă loc prin constituirea unui fond de asigurări pentru sănătate. 

Resurse suplimentare pentru finanţarea sistemului pot fi colectate şi pe 
alte căi. Nu a existat nici un fel de opoziţie din partea populaţiei când, în anul 
1991, a fost înfiinţat „fondul special de sănătate‖, menit să susţină parţial costul 
medicamentelor. 

Pe de altă parte, este prea puţin probabil că fondul de asigurări pentru 
sănătate va reuşi să mobilizeze atât de eficient resursele sociale încât să asi-
gure acoperirea la un nivel superbr a costurilor serviciilor medicale pentru toată 
populaţia. Pentru că în nici un caz, nu poate fi vorba de a lăsa în afara sistemu-
lui populaţia care nu-şi va putea permite să achite cotele de asigurări. Atunci 
se pune întrebarea, cine va mai fi interesat să-şi achite cotele de asigurări pen-
tru sănătate? 

Cert este că un astfel de fond, dacă totuşi s-ar înfiinţa, ar crea o nouă 
premisă de discriminare socio-economică, într-un domeniu unde o astfel de 
stare ar trebui să existe cel mai puţin. 

Acoperirea riscurilor pentru întreaga populaţie impune menţinerea unei 
baze de contribuţii sociale universală sau, în orice caz, foarte largă. 

Pe plan internaţional, există numeroase exemple de sisteme medicale f i-
nanţate public, fără ca acest aspect să împiedice procesul de privatizare, ori 
introducerea unor elemente stimulatoare pentru performanţa profesională în 
sistem. 

Trebuie să nu se piardă din vedere faptul că, mai ales acum, în perioada 
de tranziţie la economia de piaţă, există unităţi economice care dau faliment şi 
în felul acesta grupuri foarte largi de persoane nu vor avea resursele necesare 
pentru a încheia sau menţine contractele de asigurare. Şi în absenţa unor 
asemenea argumente, amploarea sărăciei în România de astăzi ar trebui să ne 
determine la o mai adâncă reflecţie înainte de a iniţia o astfel de schimbare. 

De altfel, ca şi în cazul Legii pensiilor şi a altor drepturi de asigurări soci-
ale, din nou se pune problema capacităţii de suportabilitate a impunerii publice. 
In fond, pentru câte riscuri sociale ar trebui să plătească o persoană, în mod 
separat? La un moment dat, în cel mai rău caz, o persoană poate căpăta cali-
tatea de solicitant, faţă de resursele sociale, pentru unuWouă maximum trei 
riscuri. Cele mai frecvente sunt însă cazurile în care, în cea mai mare parte a 
vieţii active, o persoană are statut de contributor şi, foarte rar, de solicitant. Cât 
de echitabil este ca o astfel de persoană să suporte un nivel al impunerii publ i-
ce, care îi diminuează veniturile cu 50-60% şi chiar mai mult, în mod constant, 
pe perbada activă? 

În urma unei analize atente, se poate observa că nu există nici conjunc-
tura economică necesară şi nici o justificare raţională, care să pledeze în fa-
voarea înfiinţării unui nou sistem administrativ, care să concureze pentru ace-
leaşi resurse sociale. Aceste resurse, oricum ar fi divizate în diverse fonduri, au 
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un cuantum limitat prin înseşi limitele acceptabilităţii şi capacităţii publice de 
susţinere. 

4.8.3. Concluzii 

Dezechilibrele între subsistemele componente ale protecţiei sociale din 
România sunt mari în prezent. Dimensiunea economică este doar una din cau-
zele care alimentează aceste dezechilibre. O altă cauză este faptul că, de-a 
lungul anilor, aceste subsisteme au evoluat mai mult sub unele presiuni con-
juncturale şi mai puţin ca rezultat al gândirii şi aplicării unei strategii echilibrate 
de dezvoltare a sectorului social. 

Unele proiecte de legi şi legi în vigoare, sunt de natură să adâncească 
aceste dezechilibre. Dificultăţile financiare şi deficienţele administrative prezen-
te la cele mai înalte nivele ale deciziei sociale, în mod sigur, se vor accentua 
dacă actualele propuneri de reformă a asigurărilor sociale, a finanţării servicii-
lor medicale etc. se vor aplica, generând consecinţe sociale ireversibfle. 

În loc de a simplifica schemele de finanţare ale sectorului social şi apara-
tul său birocratic-administrativ, vom asista la o extindere a acestora, ceea ce 
va induce costuri în plus. 

În fond, ce schimbări majore aduce noul proiect al asigurărilor sociale: 

 modificarea vârstei de pensionare; 

 schimbarea tehnicii de calcul a cuantumului beneficiilor, 

 unificarea subsistemelor componente sub aceeaşi jurisdicţie a asigu-
rărilor sociale şi sub aceleaşi condiţii de eligibilitate pentru toate cate-
goriile de contribuitori. 

Desigur, unele dintre aceste schimbări erau necesare şi previzibile. Dar 
fragmentarea sistemului în unităţi operativ-administrative distincte la nivel teri-
torial, sub motivul construirii avantajelor autonomizării sistemului, va genera 
cheltuieli în plus. Iar dacă trebuie să ne referim la presupusele avantaje, ne 
vom întreba în ce constă obiectul concret al autonomiei unui sistem  care nu se 
poate autofinanţa consecvent şi aplică politicile dictate de guvern. Desigur, 
aceste politici vor servi interesele sistemului. Dar în ce scop să protejăm iluzia 
autonomiei funcţionale a Casei Naţionale a Asigurărilor Sociale, când ştim din 
experienţe mai vechi, că această autonomie nu este posibilă, câtă vreme elas-
ticitatea fondului trebuie asigurată prin intervenţii din afară? Aşa numita auto-
nomie funcţională este de fapt o iluzie care protejează o iluzie şi mai mare – 
faptul că în România impozitele n-ar fi aşa de mari, comparativ cu alte ţări. 

Păstrarea unor sisteme „autonome‖ de asigurări sociale, taxe publice, 
asigurări pentru sănătate, asigurări pentru şomaj şi cine ştie ce alte tipuri de 
asigurări vom descoperi în viitor că ne mai sunt utile, nu face decât să confere 
mai multe denumiri impunerii publice. Să nu uităm însă că aceasta se adre-
sează aceluiaşi contribuitor, care s-ar putea să nu fie capabil de a coopera la 
menţinerea acestor autonomii. 
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Şi dacă în viitor, cuantumul pensiilor publice va fi atât de scăzut încât nu 
va rezolva problema securităţii economice pentru generaţia vârstnică, mulţi se 
vor întreba, de ce să mai menţinem acest sistem. Se vor întreba şi vor acţbna 
în consecinţă, chiar dacă asigurările private, deocamdată, oferă puţine garanţii 
în România. 

Cât despre cei săraci, cu venituri sub nivelul salariului minim pe econo-
mie, este clar, nu vor avea o şansă în viitor, aşa cum nu au avut nici un trecut. 
Ştim cine sunt ei: cei cu nivel scăzut de educaţie şcolară – al căror număr creş-
te, cei bolnavi, cei cu capacităţi mai mici de integrare socială. 

Cum s-ar putea totuşi ieşi dintr-un asemenea impas? 
Nici una dintre reformele subsistemelor componente ale protecţiei socia-

le nu poate fi concepută izolat de reformele din celelalte subsisteme şi de stra-
tegia protecţiei sociale în ansamblu. Cu atât mai puţin reforma securităţii socia-
le. De aceea, în cele ce urmează, ne vom referi la contextul larg ai reformei 
sferei serviciilor pentru populaţie – în special, la serviciile sociale – securitatea 
socială fiind doar o parte a acestei sfere. 

Deja, o serie de analişti de referinţă ai vieţii socio-economice româneşti 
s-au referit pe larg în lucrările lor, la unele aspecte ale reformei economice (C. 
lonete, T.Postolache, M. Ştefan, C. Grigorescu, M.C. Demetrescu, N. Dobrotă 
ş.a.) şi ale reformei sociale (C. Zamfir, I. Mărginean, H. Puwak ş.a.). Totuşi, 
necesitatea înfăptuirii unei reforme sociale în România actuală a fost abordată, 
în mod explicit, de prea puţini autori. 

I. Mărginean (1994) susţine imperativul lărgirii sferei de acţiune a protec-
ţiei sociale în România, prin creşterea cheltuielilor sociale de la 20% la cel pu-
ţin 25% din P. I.B. Simultan, el ridică problema reducerii sarcinii economice a 
protecţiei sociale prin creerea unui cadru mai eficient de auto-protecţie pentru 
populaţie prin reforma asupra proprietăţii, printr-o legislaţie a muncii care să 
prevadă obligaţii ferme ale părţilor, prin fiscalitate rezonabilă şi eficientă, prin 
înlăturarea situaţiilor de superprotecţie şi acordarea unei atenţii mai mari gru-
purilor defavorizate, prin introducerea unei economii mixte publice şi private în 
sectorul social şi construirea unei bunăstări pluraliste. 

Există şi politicieni care prin ideile lor sugerează oportunitatea restrânge-
rii implicării statului în sectorul social. Aceştia se inspiră, în mod frecvent, din 
politicile sociale practicate în ţări ca SUA, Japonia ori alte ţări care au un sector 
social moderat, ori din politicile unor ţări care având deja un sector social 
supradezvoKat, caută unele modalităţi de comprimare a acestuia (Franţa, 
Germania ş.a.). Să nu uităm însă că, în toate ţările citate, securitatea econom i-
că a populaţiei se situează, în genere, la un nivel de consolidare incomparabil 
cu cel din România actuală. În nici unul dintre aceste state, fenomenul sărăciei 
nu este prezent pe o arie atât de extinsă. Desigur, unele idei şi soluţii propuse 
în prezenta lucrare s-ar putea să contrarieze, pe unii politicieni la un moment 
dat, întrucât ele se îndepărtează de spiritul actualelor proiecte de reformă din 
România. Cu toate acestea, susţinem că o serie de raţiuni ce vizează eficienţa 
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economică şi eficacitatea socială, recomandă, în prezent, principiul gestionării 
sectorului social prin constituirea unui buget social unic. Cele mai consistente 
trenduri ale resurselor sociale ar trebui să meargă spre acest buget, care ar 
putea fi pus în serviciul strategiei de reformă socială. Această strategie ar tre-
bui să aibă în vedere întreaga complexitate a problemelor sociale din România, 
pe termen mediu şi lung, acţionând pe principul „satisfacerii priorftăţilor strate-
gice‖. Doar astfel vom reuşi să ieşim de sub impactul tensiunilor şi deciziilor 
adoptate sub „presiunea străzii‖. 

4.9. Reforma sferei serviciilor pentru populaţie din România – cadru 
teoretic 

4.9.1. Premise necesare pentru formularea direcţiilor de reformă 

„Reforma sferei serviciilor pentru populaţie‖ este un concept generic sin-
tetic, cu nivel înalt de abstractizare. Concret însă, el se referă la un proces de 
amploare macroeconomică şi socială conţinând tot atâtea segmente, câte tipuri 
de servicii urmează a fi transformate. 

Priorităţile la nivelul sistemului şi metodele specifice de intervenţie pe 
domenii, se cer analizate atent, din numeroase unghiuri. Pentru că într-un fel 
vor fi prefigurate acestea dacă se doreşte reformarea unor segmente izolate, 
spre a răspunde imperativelor stricte, imediate, ale activităţii pe acele segmen-
te, şi alt profil vor avea, dacă în centrul atenţiei vor sta şi atributele sistemice 
ale sferei serviciilor, pe termen mediu şi lung. 

În cazul României, un proiect exhaustiv, de reformare simultană a tuturor 
serviciilor pentru populaţie, s-ar putea dovedi descurajator, cel puţin în etapa 
actuală, datorită lipsei de resurse. Pe de altă parte, reformarea succesivă şi 
izolată a unor tipuri de servicii (cum se încearcă deja, în prezent, în ţara noas-
tră) riscă să neglijeze unele corelaţii şi proporţii absolut necesare în interiorul 
sistemului. 

Prin urmare, deşi teoretic se va porni de la un proiect de reformă exha-
ustiv, cu o viziune largă asupra celor mai importante probleme, practic, trebuie 
început cu rezolvarea priorităţilor din cadrul acestui proiect. Nevoile urgente ale 
sistemului vor fi stabilite în raport cu evoluţia previzionată a cererii de servicii 
pentru populaţie, pe termen scurt şi mediu. Etapele succesive ulterioare ale 
reformei trebuie planificate în funcţie de disponibilităţile de resurse în timp şi de 
prognoza priorităţilor pe termen lung. Şi chiar dacă strategia reformei, formula-
tă iniţial, va fi urmărită şi realizată în timp, nimic „nu trebuie bătut în cuie‖. Pro-
cesul trebuie să aibă un caracter dinamic, adaptativ la noile conjuncturi eco-
nomice şi sociale ce se vor ivi. Doar reoptimizând succesiv deciziile, se vor 
crea premisele unei abordări ştiinţifice, dintr-o perspectivă realistă asupra pro-
cesului. 
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Pornind de la observarea raportului nevoi/resurse disponibile, la nivelul 
sferei serviciilor, se va putea decide, de asemenea, care nevoi şi în ce propor-
ţie vor fi în continuare satisfăcute prin intermediul pieţei ori al serviciilor sociale 
şi care vor migra spre sectorul complementar. 

Analiza eficienţei economice şi sociale şi a calităţii prestaţilor trebuie să 
pornească de jos în sus, dar analiza priorităţilor şi a traseelor viitoare ale fluxu-
rilor de resurse se va efectua, pe baza concluziilor ce vor rezulta din procesul 
ascendent, de sus în jos, de către un grup de experţi, coordonator al reformei, 
pentru a se asigura unitatea concepţiei cu acţiunea socială. 

După stabilirea priorităţilor se va trece la ajustarea cadrului instituţional 
necesar implementării noilor structuri şi la elaborarea cadrului juridic şi norma-
tiv al noilor activităţi. În acest context, o atenţie specială trebuie acordată des-
centralizării activităţii şi asigurării autonomiei funcţionale pentru toate tipurile de 
servicii. 

O etapă premergătoare fixării priorităţilor la nivelul sistemului, constă în 
formarea unei imagini clare asupra impactului pe care fiecare tip de serviciu îl 
are asupra calităţii vieţii. În acest scop, alături de determinările obiective privind 
natura, structura ofertei de servicii existente şi eficienţa economică şi socială a 
activităţii, pe tipuri de servicii, trebuie avuţi în vedere şi indicatorii subiectivi ai 
calităţii ofertei. 

Ipotezele ce vor sta la baza întocmirii instrumentelor de investigare a 
opiniilor trebuie să se sprijine pe concluziile rezultate din analiza indicatorilor 
obiectivi ai calităţii serviciilor. Chestionarele vor fi aplicate pe eşantioane de 
reprezentativităţi diferite la nivel naţional, zonal sau pe medii socb-
profesionale. Se va utiliza şi investigarea în adâncime a opiniei unor profesio-
nişti, experţi sau categorii speciale de beneficiari. Întrebările vor viza aprecie-
rea elementelor ce intră în componenţa indicatorilor obiectivi ai calităţii, încre-
derea şi importanţa acordată serviciului de către cei direct implicaţi, preocupări-
le specialiştilor de a ridica parametrii obiectivi ai ofertei, frecvenţa utilizării ser-
viciului de către beneficiari, echitatea accesului, profesionalismul şi corectitudi-
nea prestatorilor etc. 

Rezultatele acestei investigaţii, exprimate sintetic, împreună cu fişa 
standard a tipului de serviciu (anexa) vor da imaginea completă a calităţii ser-
viciului respectiv. Fiecare imagine astfel obţinută va constitui o bază de pornire 
în ierarhizarea priorităţilor reformei la nivelul sferei serviciilor. 

O altă componentă a acestei baze, la fel de importantă, va rezulta din 
evaluarea seturilor de nevoi sociale şi trebuinţe individuale care vor justifica 
existenţa, în continuare, desfiinţarea sau înfiinţarea anumitor tipuri, segmente 
sau mărci de servicii. Aceste seturi de trebuinţe se vor referi întotdeauna la be-
neficiarii potenţiali, pentru serviciile gratuite sau cu înlesniri de plată şi la cere-
rea previzionată, pentru serviciile distribuite prin intermediul pieţei – pentru o 
perioadă de timp semnificativă. 

Câteva dintre aceste seturi de trebuinţe ar putea fi: 
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 trebuinţele ce decurg din ciclul vieţii biologice şi sociale individuale, 
din necesitatea dezvoltării echilibrate a personalităţii, corespunzător 
nivelului de civilizaţie al societăţii; 

 setul trebuinţelor legate de mediul de viaţă şi de locuire; 

 setul trebuinţelor legate de viaţa de muncă; 

 setul nevoilor de menţinere şi creştere a bunăstării economice, fizice 
şi psihice; 

 setul nevoilor specifice unor categorii particulare de subiecţi: orfani, 
handicapaţi, bătrâni singuri, familii dezmembrate, săraci etc. 

Cercetarea calităţii sferei serviciilor pentru populaţie, în vederea întocm i-
rii proiectului general de reformă şi fixării priorităţilor de intervenţie, trebuie, 
deci, să parcurgă o succesiune logică de iteraţii care pot fi reluate periodic (to-
tal sau parţial) sau, ori de câte ori se impune reoptimizarea procesului de re-
formă. Această cercetare trebuie să ofere răspunsuri clare la o serie de între-
bări, printre care: 

 dacă în cadrul ofertei există cel puţin un tip de serviciu aferent fiecărei 
nevoi sociale; gradul de acoperire a cererii potenţiale -cantitativ şi ca-
litativ; 

 dacă în amonte şi în aval de fiecare reţea de servicii există servicii co-
respondente compatibile din punct de vedere al volumului şi calităţii 
ofertei, a distribuţiei în spaţiu şi în timp a unităţilor prestatoare; 

 dacă tendinţele cronofage şi birocratice ale distribuţiei ofertei sunt as-
cendente faţă de perioada anterioară; 

 dacă sesizările beneficiarilor au fost analizate şi soluţionate în totalita-
te; care este natura problemelor nesoluţionate încă şi ce se întreprin-
de în sensul eliminării lor, 

 dacă există verigi de control al calităţii serviciilor prestate pentru fieca-
re tip de serviciu; 

 - în ce măsură, nevoile şi trebuinţele esenţiale, sunt acoperite prin 
serviciile oferite gratuit sau cu înlesniri de plată (analiza raportului 
dintre numărul de beneficiari efectivi/numărul de beneficiari 
potenţiali). 

Evaluarea calităţii sferei serviciilor pentru populaţie constituie o necesita-
te de prim ordin şi o urgenţă pentru economia şi societatea românească. Ea 
trebuie înfăptuită înaintea reformării izolate a unor servicii, tocmai pentru a con-
feri o viziune sistemică sferei serviciilor pentru populaţie şi a crea posibilitatea 
aplicării unor soluţii de reformare, menite să ducă la eficientizarea şi rentabili-
zarea globală a sistemului. 

Declanşarea acestui proces impune însă, asigurarea următoarelor pre-
condiţii minime: 
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 Înfiinţarea unui aparat operativ de evidenţă statistică pentru colec-
tarea şi prelucrarea principalilor indicatori obiectivi ai activităţilor pres-
tate în fiecare reţea; 

 instituirea, la nivelul fiecărui tip de serviciu a unui organism de anali-
ză, evaluare şi control al îndeplinirii obiectivelor urmărite prin politicile 
economico-sociale sectoriale şi de reţea; 

 inventarierea şi prognozarea trebuinţelor esenţiale de servicii pentru 
populaţie, pe termen scurt şi mediu. 

4.9.2. Direcţii ale reformei serviciilor sociale 

Trebuie recunoscut că, în prezent, situaţia social-economică a majorităţii 
populaţiei din România, impune opţiunea pentru un model dezvoltat de furniza-
re a serviciilor sociale şi de realizare a protecţiei sociale. Prin construirea unei 
structuri administrative cât mai simple a sectorului social şi utilizarea eficientă a 
resurselor publice se poate obţine o scădere a cheltuielilor de administraţie, 
simultan cu o creştere a cuantumului ofertei de servicii. Astfel vor fi create con-
diţiile înlăturării contradicţiilor, inechităţilor şi a unor dificultăţi de administrare 
prezente în actualul sistem, concomitent cu introducerea unor elemente concu-
renţiale în cadrul ofertei, stimulative pentru creşterea performanţelor profesio-
nale ale prestatorilor. 

Noul sistem va dispune de mijloacele necesare unei permanente readap-
tări la mutaţiile ce vor surveni în structurile macrosociale, pe perioada de tran-
ziţie, retuşându-şi continuu imaginea, alături de calitatea ofertei sectorului pri-
vat sau voluntar. 

Soluţia aptă să ducă la eficientizarea şi rentabilizarea globală a sectoru-
lui social constă în schimbarea radicală a modalităţilor de finanţare a acestuia. 

Finanţarea sectorului social din România s-ar putea realiza mai eficient 
prin instituirea, la nivel naţional, a unui buget social unic. Prin cuantumul său 
mult mai substanţial, acest buget va putea funcţiona autonom şi separat de 
bugetul central al statului – care, în fond, nu ar trebui să se ocupe de proble-
mele sociale, ci de cele publice. 

Sursa principală de alimentare a bugetului social unic ar trebui să fie im-
pozitul pe venituri, care trebuie să fie unitar şl progresiv, înglobând toate prele-
vările şi contribuţiile actuale ale populaţiei (pentru asigurările sociale, pentru 
şomaj, impozitul pe fondul de salarii plătit de agenţii angajatori şi angajaţi, fon-
dul pentru compensarea preţului medicamentelor, pensia suplimentară etc). 
Tot spre acest buget ar urma să meargă taxele publice practicate de către stat 
asupra consumului, asupra unor activităţi comerciale etc. Alături de aceste re-
surse trebuie mobilizate şi unele donaţii voluntare ale unor persoane fizice sau 
juridice – care pot fi stimulate printr-un cadru legislativ adecvat. 

După colectarea într-un singur fond a tuturor resurselor publice, se va 
proceda la separarea din acest fond a volumului de resurse necesar susţinerii 
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activităţilor administraţiei de stat şi a unor cheltuieli şi investiţii cu caracter pu-
blic. Acest volum de resurse se va numi bugetul public sau bugetul statului. Va 
fi de competenţa fiecărui guvern în funcţie, să propună structura şi cuantumul 
de resurse necesare susţinerii sectorului public. Cuantumul bugetului public va 
fi aprobat periodic de către Parlament, pe capitole distincte de cheltuieli nece-
sare. 

Resursele ce vor rămâne după separarea bugetului public vor constitui 
bugetul social unic, din care vor fi finanţate cheltuielile sociale, pe baza inven-
tarului nevoilor prioritare, aferente fiecărei perioade de finanţare. 

Astfel, o serie de decizii sociale, pe care în prezent le coordonează gu-
vernul, ar trece în sarcina unui corp de decizie specializat pe problemele socia-
le în ansamblu, care va avea sarcina de a gestiona bugetul social unic şi de a 
mobiliza toate forţele disponibile pentru proiectul strategiei de reformă socială 
în România, pe termen mediu şi lung. 

Se vor crea astfel premisele necesare pentru separarea efectivă a atribu-
ţiilor funcţbnaie ale administraţiei de stat, în raport cu cele ale administraţiei 
sectorului social – facilitând totodată adâncirea specializării pe fiecare set de 
atribuţii funcţbnaie în parte. Administraţia centrală de stat s-ar putea concentra 
mai bine pe problemele ce ţin, în mod real, de competenţa sa, în timp ce secto-
rul social, la rândul său, ar beneficia de mult doritele avantaje ale autonomiei 
funcţbnaie şi s-ar pune bazele economice ale reformei sociale în România. 
Totodată, s-ar simplifica întregul aparat de colectare şi mobilizare a resurselor 
sociale şi publice. 

Alocarea resurselor din bugetul social unb şi utilizarea lor concretă trebu-
ie efectuată după criterii diferenţiate, pentru fiecare servbiu social în parte. Din-
tre acestea nu vor lipsi criteriile concurenţiale, acolo unde ele pot duce, ev i-
dent, la creşterea calităţii ofertei de servbii (de exemplu, în finanţarea serviciilor 
medicale, a unor servbii de învăţământ etc). 

Procesul de redistribuire a resurselor va ţine seama de nevoile curente 
de consum ale fiecărui subsistem, de imperativele introducerii reformei în sub-
sistemele respective, dar şi de direcţiile de principiu ale reformei, la nivelul în-
tregii sfere a serviciilor pentru populaţie. 

Între direcţiile reformei sferei servbiilor menţionăm:: 

 creşterea cantitativă şi calitativă a ofertei de servicii sociale, prin con-
struirea unui sistem pluralist de furnizare şi garantare a bunăstării so-
ciale; 

 instituirea unor mecanisme eficiente de evaluare şi control al calităţii 
ofertei, a raportului costuri/beneficii la nivelul macrosistemului şi ana-
liza elementelor de costuri la nivelul fiecărui subsistem în parte; 

 formularea unor politici sociale globale şi sectoriale corelate din per-
spectiva strategiei de reformă socială, pornind de la realităţile socio-
economice concrete în fiecare moment al analizei. 

Înfiinţarea unui buget social unic va determina: 
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 diminuarea cheltuielilor cu aparatul administrativ (supradimensionat în 
prezent), prin simplificarea acestuia şi eliminarea tuturor verigflor in-
termediare; 

 eliminarea blocajelor de fonduri şi a întreruperii plăţilor prin organiza-
rea unui flux al colectării, utilizării şi repartizării resurselor, exterior flu-
xului economic al producţiei de bunuri; 

 dirijarea fondurilor potrivit priorităţilor de moment ale sistemului; elimi-
narea situaţiilor frecvente de excedent financiar al unor fonduri, simul-
tan cu deficitul cronic al altora; 

 creerea unui cadru optim de aplicare, la nivel naţional, a politicilor so-
ciale şi de realizare a reformei sociale. 

Între direcţiile principale ale reformei pe subsisteme sau tipuri de servicii 
sociale, menţionam: 

4.9.2.1. Serviciile medicale 

 elaborarea şi aplicarea strategiei naţionale de prezervare şi îmbunătă-
ţire a stării de sănătate a populaţiei; 

 restructurarea ofertei de servicii medicale, reducerea ofertei paralele 
caracterizată prin subutilizarea facilităţilor şi echipamentelor existente; 
redistribuirea echipamentelor medicale ineficient exploatate din unită-
ţile medicale publice, în scopul creşterii gradului lor de exploatare; 

 creerea unui cadru transparent şi concurenţial de finanţare a servicii-
lor, începând de la asistenţa medicală primară, până la serviciile spi-
talelor municipale şi judeţene; 

 creşterea flexibilităţii suprastructurtor ofertei, urmărindu-se creerea 
unui cât mai ridicat nivel de satisfacţie pentru beneficiarii asistenţei 
medicale publice; 

 echilibrarea reţelei de asistenţă medicală primară şi eficientizarea ac-
tivităţii spitalelor şi policlinicilor; 

 creşterea accesului la serviciile de planificare familială şi înfiinţarea 
unor programe de marketing social; 

 instituirea unor cursuri de specializare pentru managerii serviciilor 
medicale şi personalul angajat în formularea şi aplicarea strategiilor şi 
politicilor sănătăţii publice; 

 stimularea ofertei de servicii medicale private, prin.reglementarea ri-
guroasă a cadrului economic-financiar de funcţionare a acesteia. 

4.9.2.2. Serviciile de educape şi învăţământ 

 reorientarea pedagogică şi schimbarea conţinutului programelor de 
Învăţământ, în acord cu noile finalităţi ale educaţiei, dictate de necesi-
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tatea integrării elevilor şi studenţilor într-o societate democratică, mo-
dernă, bazată pe o economie de piaţă; 

 creşterea flexibilităţii structurilor, la toate nivelurile de pregătire şi a di-
versităţii ofertei (pe măsura nuanţării cererii); 

 profesionalizarea preponderentă prin cicluri lungi de învăţământ şi nu 
prin ucenicie la locul de muncă; 

 reformarea principiilor de evaluare a performanţelor şcolare şi intelec-
tuale; 

 reaşezarea relaţiilor elevi-profesori pe cele mai înalte baze şi valori 
morale; 

 modernizarea manualelor şi materialelor didactice, prin angrenarea în 
acest proces a unor agenţi economici particulari; creşterea numărului 
de manuale şi materiale bibliografice/un obiect de studiu şi creşterea 
accesului elevilor şi studenţilor la acestea; 

 alocarea unor resurse suplimentare pentru dotarea cu aparatură elec-
tronică de calcul a facultăţilor tehnice şi economice, în scopul creşterii 
nivelului de pregătire a viitorilor specialişti, în domeniul programării şi 
prelucrării electronice a informaţiilor; 

 perfecţionarea şi definitivarea cadrului legislativ, referitor la atestarea 
rezultatelor şcolare şi la mecanismele economico-financiare, care 
condiţionează funcţionarea învăţământului particular. 

4.9.2.3. Serviciile securităpi sociale 

 finanţarea tuturor serviciilor de protejare a veniturilor prin intermediul 
bugetului social unic şi desfiinţarea tuturor structurilor administrative 
paralele, în scopul reducerii costurilor administrative; 

 reformularea strategiei de reformă a serviciilor de asigurări sociale în 
raport cu evoluţiile demo-sociate ale populaţiei în următoarele decenii 
şi în acord cu implicarea socio-economică a indivizilor pe durata acti-
vităţii în câmpul muncii; 

 creerea unui cadru legislativ care să mărească transparenţa utilizării 
fondurilor şi responsabilitatea economică a tuturor factorilor implicaţi 
în acest proces; 

 restructurarea prestaţiilor acordate, în scopul acoperirii nevoilor reale, 
prioritare ale sistemului; 

 controlul exigent al utilizării fondurilor în scopul evitării abuzurilor po-
tenţiale; 

 elaborarea şi aplicarea unor programe de creştere a standardului de 
viaţă, pentru populaţia situată la şi sub nivelul de subzistenţă; 

 asigurarea unui acces echitabil al populaţiei la serviciile sociale pres-
tate gratuit sau cu înlesniri de plată; 
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 elaborarea unei concepţii unitare de acordare a asistenţei sociale şi 
dezvoltarea reţelei actuale de asistenţă socială, în scopul atenuării 
efectelor sărăciei asupra calităţii vieţii populaţiei defavorizate; 

 desemnarea unei instituţii unice însărcinate cu elaborarea şi aplicarea 
politicilor asistenţei sociale şi organizarea controlului activităţii în 
acest domeniu. 

4.9.2.4. Serviciile care deservesc piaţa muncii 

 elaborarea unei concepţii unitare a pieţelor muncii şi creerea cadrului 
instituţional adecvat, în raport cu nevoile actuale şi de perspectivă ale 
economiei româneşti; 

 evaluarea necesităţilor sociale şi economice de educaţie, instruire şi 
orientare profesională; trasarea direcţiilor de adaptare a ofertei siste-
mului de învăţământ la aceste rigori; 

 mediatizarea largă a tuturor oportunităţilor oferite de serviciile specia-
lizate în deservirea pieţei muncii, în scopul reducerii ratei şomajului; 
dezvoltarea sistemului de informare publică pe piaţa muncii; 

 convertirea progresivă a resurselor destinate în prezent finanţării şo-
majului, în resurse pentru înfiinţarea unor noi locuri de muncă şi pen-
tru desfăşurarea unor activităţi utile în societate; 

 maximizarea angajamentelor în muncă, în sectoarele direct producti-
ve ale economiei. 

Desigur, în urma evaluării calităţii sferei serviciilor, unele din direcţiile 
enunţate mai sus vor deveni mult mai concrete. De asemenea, este foarte pro-
babil ca, procesul de evaluare (inclusiv pentru alte servicii), să ducă la formula-
rea unor direcţii de reformă noi. 
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ANEXĂ 

Fişa standard a unui tip de serviciu este utilă pentru creerea unei imagini 
exhaustive asupra caracteristicilor, scopurilor şi performanţelor tipului de serv i-
ciu respectiv. Ea va cuprinde un volum important de informaţii, dintre care 
enumerăm: 

1. Valori socio-morale care impun şi justifică existenţa serviciului – da-
că serviciul îşi asumă prezumţii fundamentale privind comportamen-
tul uman; prin ce valori Hindamentale se justifică intervenţia serviciu-
lui şi dacă acestea sunt oglindite de politicile, strategiile şi practica 
concretă a serviciului; dacă structurile instituţionale şi administrative 
ale serviciului sunt compatibile cu strategiile de intervenţie. 

2. Finalităţile serviciului şi tipurile de trebuinţe individuale sau nevoi so-
ciale care fac obiectul intervenţiei. 

3. Baza de cunoştinţe ştiinţifice absolut indispensabie practicării servi-
ciului; pe ce teorii ori cercetări empirice se bazează cunoaşterea în 
domeniul respectiv: economie, învăţare socială, teoria comunicării, 
medicină etc. 

4. Nivelul instrucţiei şcolare şi profesionale a personalului de deserv ire: 
condiţii impuse la angajarea în serviciu, criterii de selecţie şi promo-
vare, perspective de evoluţie profesională a personalului. 

5. Rolul profesioniştilor (lucrătorior): medic, profesor, tehnician, supra-
veghetor etc; care este recuzita de îndemânări necesare îndeplinirii 
roturîor specialiştlor şi lucrătorilor: ascultare şi consultare, asistare, 
convorbiri de grup, intervenţie medicală etc; în ce măsură activitatea 
profesioniştlor care prestează activitatea (activităţile) esenţială(e) se 
intersectează cu activitatea altor profesionişti sau personal auxiliar, 
alte organizaţii, mediul înconjurător etc; în ce măsură aceştia ape-
lează la sisteme informaţionale de servire a activităţii pe care o des-
făşoară. 

6. Cadrul instituţional de luncţionare a serviciului: unde este practicat 
tipic serviciul respectiv (în şcoli, spitale etc); niveluri de coordonare a 
activităţii, de subordonare sau control; relaţii de dependenţă. 

7. Implementare organizaţbnală: dacă există cerinţe organizaţbnale 
sau de mediu specifice pentru practicarea serviciului; dacă există 
cerinţe speciale pentru organizarea evidenţei, culegerii şi prelucrării 
datelor ce privesc serviciul respectiv; în ce măsură acestea sunt 
prezente în situaţia analizată. 

8. Persoanele implicate în contactele dintre beneficiari şi prestatori şi 
cine decide componenţa şi calitatea agenţilor în contact: beneficiarii, 
prestatorii, comunitatea, experţii, familia beneficiarului etc. 
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9. Selectarea benefciarior: care sunt criteriile de eligibilitate, ce seg-
mente sociale deserveşte programul respectiv; cât de divers este 
mixul beneficiarilor (sex, vârstă, etnie, situaţie economică etc). 

10. Strategiile şi tehnicle de intervenţie (ajutor): descrierea pe scurt a in-
tervenţiei tipice. 

11. Cu ce categorii sociale lucrează cel mai eficient serviciul respectiv: 
copii, bătrâni etc. 

12. Contraindicaţii: în ce circumstanţe sau pentru ce fel de beneficiari, 
serviciul respectiv s-a dovedit a fi impropriu sau ineficient. 

13. Validare empirică: în ce măsură domeniul a fost riguros testat, cer-
cetat prin studii empirice şi experienţe ştiinţifice; care sunt rezultate-
le; implicaţiile acestora. 

14. Ordinul de mărime (estimativ) al costurlor sociale şi (sau) econom i-
ce, în caz de neintervenţie oportună a serviciului respectiv. Implica-
ţiile. Responsabilităţile celor implicaţi. 

15. Modalităţie de finanţare a serviciului: practicate în prezent; modalităţi 
potenţiale; consecinţele ce decurg din utilizarea uneia sau alteia din 
modalităţile de finanţare. 

16. Servicii în aval sau în amonte de serviciul respectiv: dacă sunt ne-
cesare; dacă există; relaţii, dependenţe, consecinţe; unităţi de pro-
ducţie, bunuri materiale obligatorii în amonte; relaţii, dependenţe. 

17. Dacă la nivelul segmentelor şi mărcilor serviciului respectiv există 
aspecte particulare, demne de a fi reţinute pentru eventualele corec-
turi, reformări, dezvoltări, restrângeri ale serviciului etc. 

18. Indicatori obiectivi de stare ai serviciului (volum, structură a produc-
ţiei, nivel al tarifurilor practicate) indicatori ai calităţii vieţii influenţaţi 
de intervenţia serviciului respectiv. 

19. Eficienţa economică a activităţii pe o perioadă de timp semnificativă. 
20. Dacă serviciul realizează profit; estimarea volumului acestuia.  
21. Desigur, într-o etapă de testare, fişa standard prezentată schematic 

mai sus poate suferi completări şi/sau schimbări. Dar odată fixată 
schema cadru pentru fiecare tip de serviciu se va urmări respecta-
rea şi dacă se impune, adaptarea acesteia, în scopul asigurării unei 
cât mai înalte comparabilităţi în timp şi operativităţi, în codificarea şi 
prelucrarea datelor. De asemenea, tot în scop comparativ, alături de 
datele referitoare la serviciul respectiv, pot fi trecute orientativ date 
similare privind nivelul mediu european, mondial etc. 
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TENDINŢE ALE FENOMENELOR DEMOGRAFICE ÎN 
ROMÂNIA  

ÎN PERIOADA 1930–1996 

Maria Simion  
 

 
 
În ultimii ani se constată scăderea numărului populaţiei, fenomen nemai-

întâlnit în acest secol în ani de pace în ţara noastră. Se naşte, de aceea, firesc, 
întrebarea dacă acest fenomen putea fi „aşteptat‖ ca o fază spre care condu-
cea firesc evoluţia soldului mişcării naturale şi a celei migratorii. 

Răspunsul nu este uşor şi el reclamă o abordare interdisciplinară: socio-
logică, psihologică, economică, demografică. În ce ne priveşte, încercăm o 
abordare demografică ce se vrea şi o invitaţie la o aplecare atentă asupra pro-
blemei din partea specialiştilor din domeniile sus-amintite. 

Având la dispoziţie date privind evoluţia numărului populaţiei şi a variab i-
lelor demografice pe teritoriul actual al României din 1930, lucrarea se va referi 
la perioada 1930–1996 care poate fi considerată suficient de mare pentru a 
permite extragerea unor tendinţe pe termen lung. 
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I. EVOLUŢIA NUMĂRULUI ŞI STRUCTURII 
SOCIOECONOMICE A POPULAŢIEI 

 

1. Evoluţia numărului populaţiei 

Recensămintele populaţiei efectuate în ultimele şase decenii şi jumătate 
au reliefat caracteristici diferite ale populaţiei de la un recensământ la altul, 
evidenţiind o anume tendinţă în evoluţia sa. 

Între recensămintele din 29 decembrie 1930 şi cel din 7 ianuarie 1992, 
populaţia României a crescut cu o rată medie anuală de 0,87% (tabel nr. 1). 

 
Tabel nr. 1 

Populaţia României înregistrată la recensămintele din perioada 1930-1992 
Indicatori 1930 1948 1956 1966 1977 1992 

popuialia-
pers. 

14280729 15872624 17489450 19103163 21559910 22810035 

rata medie 
anuala de 
creştere-%- 

... 1,03 1,18 0,87 1,18 0,38 

Sursa şi calcule după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p.5. 

 
Începând cu 1990, populaţia României a scăzut cu un ritm mediu anual 

de 0,13% (tabel nr. 2). 
 

Tabel nr. 2 

Populaţia la 1 iulie în perioada 1991 - 1996 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

populaţia - 
pers. 

23185084 22788969 22755260 22730622 22680951 22607620 

rata medie 
anuală de 
scădere% 

-0,9 -1,71 -0 15 -0,11 -0,22 -0,16 

Sursa: Statistica socială. Culegere de date, CNS, Bucureşti, 1996. 

 
Scăderea cea mai mare s-a înregistrat în 1992, iar în 1995 rata medie 

anuală de scădere a populaţiei României a avut o valoare de două ori mai mare 
decât cea înregistrată în 1994. În primii doi ani scăderea s-a datorat soldului ne-
gativ al migraţiei externe iar din 1992 şi sporului natural negativ. Din 1994 sporul 
natural negativ a depăşit în intensitate soldul migrator extern (tabel nr. 3). 
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Tabel nr. 3 

Mişcarea populaţiei în anii 1990 - 1996 

 Cifre absolute - mii persoane Rate la 1000 locuitori 

Anii populaţia 
la 

1 ian. 

spor 
natural 

sold 
migratoriu 

modificare 
totala 

populaţia 
la 31 
dec. 

spor 
natura! 

sold mi-
gratorul 

modificare 
totală 

1990* 22831.0 67.6 -86.8 -19.2 22811.8 2,9 -3.7 -0.8 

1991* 22811,8 23,5 -23,9 -0,4 22811,4 1,0 -1,0 -0,02 

1992 22811,4 -3,5 -29,4 -32,9 22778,5 -0,2 -1,3 -1,5 

1993 22778,5 -13,3 -17,2 -30,5 22748,0 -0,6 -0,7 -u 

1994 22748,0 -19,4 -16,2 -35,6 22712,4 -0,8 -0,7 -1,5 

1995 22712,4 -35,1 -21,2 -56,3 22656,1 -1,6 -0,9 -2,5 

1996 22656,1 -54,8 -19,5 -74,3 22581,8  -0,8 -3,2 

*populaţia recalculata in funcţie de datele recensământului din ianuarie 1992, fără a lua in 
considerare migraţia externă fără forme legale  

Sursa: Situaţia demografică a României în perioada 1990-1995, CNS, Bucureşti, iulie 1996. 

 
În 1930, populaţia României se afla în primii ani ai tranziţiei demografice 

(Vladimir Trebici 17). După Vasile Gheţău (7), tranziţia demografică trebuie să 
fi început cu mult înainte de vreme ce fertilitatea a început să scadă din anii ‘80 
ai secolului 19 iar mortalitatea din anii ‘70 ai aceluiaşi secol. Acestea se întâm-
plau într-un context socioeconomic caracterizat ca având „elemente constituti-
ve ale modernizării societăţii româneşti indispensabile demarării declinului ferti-
lităţii. 

2. Repartiţia teritorială şi structura socială a populaţiei 

În perioada 1930–1996 densitatea populaţiei (exprimată în locuitori/kmp) 
a crescut de la 59,5 loc/kmp în 1930 la 97,7 loc/kmp în 1990 – anul cu cel mai 
mare număr al populaţiei la 1 iulie: 23207 mii locuitori – după care a coborât la 
94,7 loc/kmp la 1 ianuarie 1997. Astfel, densitatea medie a crescut în 1995 faţă 
de 1930 cu 59,8% şi are în continuare o tendinţă de scădere. În consecinţă şi 
valoarea indicatorului de arealitate (suprafaţă/populaţie), în creştere din 1990, 
a scăzut de la 16,69 ha/loc în 1930 la 10,54 ha/loc în 1996. 

Mărimea medie a unui judeţ a crescut în aceeaşi perioada cu 58,1% în 
timp ce mărimea medie a unui municipiu sau oraş a crescut cu 135,0% în con-
diţiile în care a crescut şi numărul lor (tabel nr. 4). 

Tendinţa de scădere a mărimii medii a unităţilor teritorial-administrative 
exprimată în număr de locuitori a început în 1990 şi se menţine. 

Până în 1966 a avut loc şi un proces de concentrare rurală, astfel că la 
recensământul de la această dată s-a înregistrat cea mai mare valoare pentru 
mărimea medie a unei comune. De la recensământul din 1956 până la cel din 
1966 au dispărut din geografia ţării 1543 comune, adică 35,76% din numărul 
existent în 1956. Tot în acest interval procesul de urbanizare prin declararea 
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de noi oraşe a fost cel mai intens din istoria ţării: 65 comune au trecut în cate-
goria oraşelor. După această dată concentrarea rurală involuează în favoarea 
concentrării urbane prin spor natural dar mai ales prin efectul soldului favorabil 
al migraţiei interne. 

 
Tabel nr. 4 

Mărimea medie a unităţilor teritorial-administrative 
 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1 ian 

1997 

mărimea 
medie a 
unui judeţ 
- loc. 

348310 387137 426572 465930 525851 556342 553194 550777 

1930=100 100,0 111,14 122,46 133,76 150,97 159,72 158,8 158,1 

mărimea 
medie a 
unui oraş 
- loc. 

20176 23092 27758 28575 39812 47661 47546 47412 

nr. oraşe 142 151 171 236 236 260 262 262 

1930=100 100,0 114,4 137,5 141,63 197,32 236,22 235,6 235,0 

mărimea 
medie a 
unei co-
mune-loc. 

  2954 4567 4495 3876 3806 3782 

nr. comu-
ne 

  4314 2706 2706 2688 2686 2686 

1956=100   100,0 154,6 152,2 131,2 128,8 128,0 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 48 şi Popu-
laţia României pe municipii, oraşe, comune şi sexe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucu-
reşti, 1997, p. 1-11. 

 
 
Cu trecerea timpului judeţele „migrează‖ spre clase de mărime mai mari, 

astfel ca în 1996 peste jumătate din populaţia ţării locuieşte în localităţi (judeţe, 
municipii şi oraşe) aflate în top după numărul locuitorilor. 

Pe provincii istorice (în graniţele actuale ale teritoriului naţional), structu-
ra populaţiei României s-a modificat în timp, astfel că, în ordonarea lor după 
ponderea deţinută în populaţia totală, Transilvania a cedat, din 1966, locul doi 
(după Muntenia) deţinut la recensămintele anterioare, în favoarea Moldovei. 
Cu o pondere aproape de două ori mai mare, în 1930, a Banatului faţă de cea 
a Dobrogei, cu evoluţii contrare – în scădere respectiv în creştere – cele două 
provincii se găsesc după trei sferturi de veac pe aceleaşi ultime locuri, după 
criteriul considerat, dar cu pondere relativ egală: Banatul depăşeşte Dobrogea 
numai 0,02% (tabel nr. 5). 
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Tabel nr. 5 
Structura populaţiei României pe provincii istorice la recensămintele din 

perioada 1930 -1992 şi la 1 iulie 1995 şi 1 ianuarie 1997 
-%- 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1997 

România 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Banat 6,2 5,6 5,1 5,1 5,0 4,7 4,7 4,7 

Crişana- 
Maramureş 

11,4 10,4 10,1 9,7 9,4 9,0 9,0 9,0 

Dobrogea 3.1 3.2 3.4 3.7 4.0 4.5 4,5 4,5 

Moldova 19,9 18,9 20,0 20,8 20,4 21,0 21,3 21,3 

Muntenia* 26,1 29,3 29,2 29,1 29,9 29,9 29,8 29,7 

Oltenia 12,2 12,5 11,8 11,2 10,9 10,8 10,7 10,8 

Transilvania 21,1 20,1 20,4 20,4 20,4 20,1 20,0 20,0 

*Municipiul Bucureşti este inclus în Muntenia. 
Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 22-25 şi 

Populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucu-
reşti, 1997, p. 1-129. 

 
 
Ponderea provinciei istorice Crişana-Maramureş, deşi în ordine ocupă 

acelaşi loc 5, a scăzut continuu, aportul judeţelor componente fiind diferit (ane-
xa nr. 1). Astfel, populaţia judeţului Arad a crescut cu numai 23661 locuitori din 
1930 până în 1977 şi număra cu 742 şi respectiv 11121 mai puţin locuitori la 
recensământul din 1992 şi la 1 ianuarie 1997 faţă de recensământul din 1930. 
Aportul substanţial la creşterea numărului populaţiei provinciei îl are judeţul 
Maramureş a cărui populaţie a crescut cu 63,47% în 1996 faţă de 1930 urmat 
în ordine de Satu Mare (cu 30,6%) şi Bihor (cu 19,0%) deşi se înscriu şi ele în 
tendinţa generală de scădere a populaţiei României, începând din 1990. 

Reduceri ale numărului populaţiei s-au înregistrat şi în judeţele Giurgiu 
(cu 441 mai puţin locuitori la 7 ianuarie 1992 faţă de 25 ianuarie 1948), Tele-
orman (3554 mai puţin locuitori la 7 ianuarie 1992 faţă de 25 ianuarie 1948), 
Sibiu (28772 mai puţin locuitori la 1 ianuarie 1992 faţă de 25 ianuarie 1948), 
Caraş-Severin (9230 locuitori mai puţin în 1992 faţă de 1977) şi Călăraşi (3 lo-
cuitori mai puţin în 1992 faţă de 1977). 

Din cele opt judeţe în care evoluţia numărului populaţiei nu a urmat tra-
iectoria involutivă începând din 1990 (deşi au încetinit ritmul) şapte sunt în 
componenţa Moldovei: Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. 
În al optulea judeţ, Vrancea, populaţia a scăzut cu numai 171 locuitori între 7 
ianuarie 1992 şi 1 iulie 1995. Aceasta explică de ce Moldova este singura pro-
vincie istorică a cărei populaţie a crescut între 7 ianuarie 1992 şi 1 iulie 1995 în 
timp ce în toate celelalte populaţia a scăzut. Deşi populaţia Moldovei a crescut 
în continuare până la 1 ianuarie 1997, creşterea s-a datorat aportului a numai 2 
judeţe: Iaşi şi Suceava. 
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Singurul judeţ a cărei populaţie a crescut în aceeaşi perioadă (7 ianuarie 
1992 – 1 iulie 1995), şi nu face parte din componenţa Moldovei este Bistriţa-
Năsăud, judeţ singular în peisajul Transilvaniei până în 1995. La 1 ianuarie 1997 
se consemnează, pentru prima dată, scăderea populaţiei şi în acest judeţ. 

3. Structura demografică a populaţiei 

Repartiţia pe sexe a populaţiei a fost, cu excepţia recensămintelor din 
1948 şi 1956 în jur de 49% bărbaţi şi 51% femei (tabel nr. 6), iar raportul de 
masculinitate a avut cea mai mare valoare la 1 iulie 1977. În 1995 se constata 
pentru prima dată un raport de masculinitate mai mare în rural decât în urban cu 
0,04% după ce, în timp, cel din urban a scăzut an de an iar cel din rural a rămas 
aproape constant. Raportul de masculinitate se menţine în jurul valorii de 96%. 

 
Tabel nr. 6. Structura demografică a populaţiei la recensămintele din pe-

rioada 1930-1992 şi ia 1 iulie 1995 şi 1 ianuarie 1997 
 1930* 1948* 1956* 1966* 1977* 1992* 1995 1997 

Total pers. 14280729 15872624 17489450 19140783 21657569 22788969 22680951 22581862 

masculin - 
pers. 

7015771 7671983 8503420 9371316 10677731 11200695 11123977 11062955 

feminin - 

pers. 
7264958 8200641 8986030 9769467 10979838 11588274 11556974 11518907 

% masculin 49,1 48,3 48,6 49,0 49,3 49,1 49,0 49,0 

% feminin 50,9 51,7 51,4 51,0 50,7 50,9 51,0 51,0 

raportul de 
masculini-

tat -%- 

96,6 93,6 94,6 95,9 97,2 96,7 96,3 96,0 

*populaţia înregistrată la recensământ 
Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 5 şi Populaţia 

României pe vârste, sexe, medii si judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucureşti, 1997, p.1-11. 

 

La recensământul populaţiei din 1930, populaţia României avea încă ca-
racteristicile unei populaţii tinere. Vârsta medie a populaţiei era de 26,57 ani şi 
jumătate din populaţie se situa sub 22,73 ani iar trei sferturi din populaţie sub 
39,41 ani (tabel nr. 7). 

 
Tabel nr. 7. Vârsta medie si mediana pentru populaţia înregistrată la recen-
sămintele din perioada 1930 -1992 şi la 1 iulie 1995 şi 1 ianuarie 1997 - ani 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1997 

Vârsta 
medie 

26,57 29,85 30,45 32,58 33,14 35,25 35,99 36,3 

Vârsta 
mediană 

22,73 26,23 27,42 30,54 30,52 33,37 34,00 34,2 

Sursa: Calculată după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 6-7 şi 
populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucu-
reşti, 1997, p. 1. 
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Cu fiecare recensământ ulterior celui din 1930, populaţia României s-a 
îndepărtat tot mai mult de caracteristicile unei populaţii tinere. Dacă în 1930 
primul sfert din populaţie se afla sub 9,61 ani, în 1992 limita superioară a aces-
tuia era 16,53 ani, iar în numai 3 ani (până în 1995) această limită a mai cres-
cut cu 1 an şi procesul de îmbătrânire demografică continuă. 

Caracteristicile populaţiei României sunt evidenţiate şi de repartiţia aces-
teia pe grupe mari de vârstă (tabel nr. 8). 

 
Tabel nr. 8. Structura populaţiei României pe grupe mari de vârstă la re-

censămintele din perioada 1930 - 1966 şi la 1 iulie 1977, 1992, 1995 şi  
1 ianuarie 1997 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1997 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-14 ani 33,5 28,9 27,5 26,0 25,7 22,4 20,5 19,6 

15-59 ani 59 1 61,7 62,6 61,7 60,5 61,0 62,0 62,5 

60 şi peste 7,4 9,4 9,9 12,3 13,8 16,6 17,5 17,9 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1990, p. 6-7 şi Po-
pulaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucu-
reşti, 1997, p. I. 

 
Ponderea populaţiei tinere, de la mai mult de 1/3 din populaţie în 1930, a 

scăzut continuu până la 19,6% la 1 ianuarie 1997 şi a crescut, în acelaşi timp, 
ponderea populaţiei bătrâne: de la 7,4% în 1930 la 17,9% la 1 ianuarie 1997. 

Îmbătrânirea demografică este mai accentuată în mediul rural datorită, în 
deosebi, structurii pe vârste a celor ce migrează din rural în urban. Aproape 1/4 
din populaţia rurală era constituită, la mijlocul anului 1995, din vârstnici de 60 
ani şi peste, ponderea lor în rural fiind de 2,3 ori mai mare decât în urban şi 
ponderea lor a crescut cu încă 0,2% până la 1 ianuarie 1997 (tabel nr. 9). 

 
Tabel nr. 9. Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă şi medii la 1 iulie 

în perioada 1990-1996 
Grupa de vârstă/ mediul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1 ian. 1997 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0-14 ani total 23,7 23,0 22,4 22,1 20,8 20,5 19,6 
urban 23,7 22,8 23,9 23,5 21,6 21,1 19,7 
rural 23,8 23,2 20,5 20,4 19,9 19,7 19,5 
15-59 ani 60,8 61,0 61,0 61,1 61,9 62,0 62,5 
total 64,9 65,5 64,2 64,5 65.9 66.3 67,2 
urban 56,1 55,8 57,3 57,1 56,9 56,9 56,6 
rural        
60 ani şi peste        
total 15,5 16,0 16,6 16,8 17,3 17,5 17,9 
urban 11.4 11.7 11.9 12,0 12.5 12,6 13,1 
rural 20,1 21,0 22,2 22,5 23,4 23,4 23,9 

Sursa: Situaţia demografică a României în perioada 1990 -1995, CNS, Bucureşti, 1 iulie 1995 şi 
Populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucureşti, 
1997 
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Valorile momentelor centrale calculate pentru cele două medii la 1 iulie 
1995 erau după cum urmează: 

 
Tabel nr. 10. Valorile momentelor centrale pe medii ia 1 iulie 1995 - ani 

 urban rural 

total feminin total feminin 

vârsta medie 33,96 34,83 38,50 40,07 

vârsta mediană 32.26 33.07 37.02 40.43 

Sursa: Calculat dupa Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 6-7. 

 
 
Reprezentarea grafică a repartiţiei populaţiei rurale este asimetrică spre 

dreapta specifică unui proces de îmbătrânire mai accentuat. 
În repartiţie teritorială, populaţia adultă se găseşte în proporţii ridicate în 

municipiul Bucureşti şi în judeţele din Dobrogea. La polul opus se găsesc jude-
ţele din Moldova. Populaţia vârstnică are ponderi mai mari în sudul ţării (excep-
ţie municipiul Bucureşti) din cauza natalităţii scăzute şi a soldului migrator ne-
gativ. Populaţia cea mai puţin îmbătrânită o găsim în estul şi sud-estul ţării, din 
cauza natalităţii ridicate, respectiv soldului migraţiei interne (anexa nr. 2). 

Fluxurile migraţiei interne şi nivelurile diferenţiate ale natalităţii şi mortal i-
tăţii determină o structură demografică diferită în funcţie ce mărimea oraşului 
sau a comunei. Populaţia adultă reprezintă aproape 66% din populaţia oraşelor 
mari, iar în cele mici 62,7%. Comunele, în special cele sub 5000 locuitori, au 
ponderi ridicate ale populaţiei vârstnice (aproape cu 1,3 ori mai mari decât în 
comunele mari). 

 
Tabel nr. 11. Valorile raportului de dependenţă şi ale raportului bătrâni-

copii la recensămintele din perioada 1930 - 1992 şi la 1 iulie 1995  
şi 1 ianuarie 1997 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1997 

raportul de de-
pendenţă (PO-
14 ani+P60 şi 

69,2 61,9 59,9 62,2 65,3 63,9 61,2 60,1 

peste)/P15-59 
ani 

        

raportul bă-
trâni/copii 

        

a)P65 şi pes-
te/PO-14 ani 

14,8 193 23,2 30,4 38,4 49,7 58,5 63,0 

b)P60 şi pes-
te/P0-14 ani 

22,0 32,3 36,0 47,4 53,5 74,0 85,2 91,2 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 6-7 şi Po-
pulaţia României pe vârste, sexe, medii si judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucureşti, 
1997, p. I. 
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Raportul bătrâni-copii (tabel nr. 11) arată ca încă din 1930 structura pe 
vârste a populaţiei României era aproape de nivelul de 15%. După această da-
tă populaţia ţării noastre are din ce în ce mai mult o structură pe vârste carac-
teristică unei populaţii îmbătrânite. 

Valoarea cea mai mare a raportului de dependenţă se înregistra în 1930, 
(692 persoane sub şi peste limita de vârstă, din care 1/4 erau copii) erau su-
portate de 1000 persoane în vârsta de munca. După această dată, deşi valoa-
rea raportului de dependenţă scade, ponderea copiilor în numărul persoanelor 
„suportate‖ se reduce şi creste cea a persoanelor pensionate sau pensionabile 
care reprezintă o povară mai mare pentru persoanele în vârsta de muncă, a 
căror pondere a crescut, comparativ cu cea a „bătrânilor‖, mult mai puţin în pe-
rioada analizată. Valoarea raportului bătrâni/copii, în cele două variante a cres-
cut de peste 4 ori (4,25 respectiv 4,14 ori). 

Ca urmare a procesului de îmbătrânire demografică numărul mediu al 
pensionarilor de asigurări sociale (inclusiv agricultori) a crescut continuu astfel 
că după 15 ani (în 1995 faţă de 1980) era de 1,8 ori mai mare (tabelul nr. 12). 
Iar, în cadrul lor, numărul pensionarilor de asigurări sociale (exclusiv agricul-
tori) a crescut, în acelaşi interval, de 2,2 ori. 

 
Tabel nr. 12 

Numărul mediu al pensionarilor 
- mii persoane - 

 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

pensionari de 
asigurări socia-
le 

1655 2300 2570 3018 3201 3253 3439 3600 

pensionari dc 
asigurări socia-
le- agricultori 

1249 1007 1007 1016 999 1139 1478 1587 

Sursa: Anuarul Statistic al României 1995 si idem 1996, CNS, Bucureşti. 

 
Piramida vârstelor populaţiei arată sugestiv (anexa nr. 3) „fazele‖ evolu-

ţiei populaţiei României şi a fenomenului de îmbătrânire demografică. Din ce în 
ce mai mult graficul piramidei vârstelor trece de la forma piramidală spre o for-
ma de piramidă inversată, deşi în cazul României ea nu este încă foarte contu-
rată. 

Tranziţia demografică de la niveluri ridicate la cele joase ale natalităţii şi 
mortalităţii este, deci, însoţită de tranziţia de la o structură pe vârste tânără la 
una îmbătrânită şi – după cum vom vedea – de modificarea structurii populaţiei 
active sub influenţa majoră a migraţiei. 

Procesul de îmbătrânire demografică se datorează regimului de natalita-
te şi mortalitate ca şi procesului migraţiei interne ce a determinat diferenţierea 
intensităţii acestui proces pe cele două medii. 
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4. Structura populaţiei după caracteristici social-economice 

Structura populaţia României după nivelul de instruire arată o ridicare con-
tinuă a acestuia în acelaşi timp cu diversificarea şi modificarea formelor de învă-
ţământ cuprinse în cele trei niveluri de instruire: primar, secundar şi superior. 

De la recensământul din 1966 nu au mai fost evidenţiaţi neştiutori de car-
te iar ponderea persoanelor cuprinse în cele trei niveluri de instruire s-a modifi-
cat, din 1956, în favoarea ultimelor două (tabel nr. 13) astfel că la recensămân-
tul din 1992 peste 1/5 din populaţia în vârsta de 12 ani şi peste era absolventă 
a învăţământului secundar, licee real-umaniste şi de specialitate, şcoli tehnice 
de specializare postliceală şi de maiştri. Iar mai mult de 1/4 din populaţia în 
vârsta de 12 ani şi peste era absolventă a învăţământului secundar şi superior 
faţă de numai 6,3 % în 1956 sau 14,2 % în 1977. Deci, între 1977 şi 1992 po-
pulaţia absolventă a primelor două nivele de învăţământ aproape s-a dublat şi 
este în creştere, în defavoarea nivelului primar de instruire. 

 
Tabel nr. 13 

Structura populaţiei de 12 ani şi peste după nivelul de instruire* la recen-
sămintele din perioada 1956 - 1992 şi la 01.01 1996 

 1956 1966 1977 1992 1996 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

superior 1,6 2,1 3,6 5 j 5,6 

secundar 4.7 6.7 10.6 20.4 22.9 

primar 82,9 91,2 85,8 74,5 71,5 

neştiutori de carte 10,8 - - - - 

*formele de învăţământ cuprinse în fiecare din cele trei niveluri de instruire sunt evidenţiate 
în anexa nr. 4 
Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 62-63 şi 

Statistica socială. Culegere de date, CNS, Bucureşti, 1996, p. 163. 
 
Structura socială a populaţiei a suferit cea mai semnificativă modificare 

în perioada analizată. 
De la o structura predominant rurală în 1930 (tabel nr. 14), ponderea 

principală a populaţiei României o formează astăzi populaţia urbană. Aceasta 
este atât ca urmare a sporului natural din mediul urban şi declarării a 120 de 
localităţi rurale ca oraşe – şi în decursul timpului a ridicării unora din ele la rang 
de municipii – cât şi a intensului fenomen al migraţiei sat-oraş ce a avut loc în 
această perioadă. 

 
Tabel nr. 14. Evoluţia populaţiei urbane in perioada 1930-1996 

Anii Populaţia urbană – 
mii persoane 

Grad de urbaniza-
re -%- 

Nr. oraşe Mărimea medie a 
unui oraş - mii 

persoane 

1930 2908 20,6 142 20,0 

1948 3747 23.6 151 23,1 
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Anii Populaţia urbană – 
mii persoane 

Grad de urbaniza-
re -%- 

Nr. oraşe Mărimea medie a 
unui oraş - mii 

persoane 

1956 5515 31,4 171 27,7 

1966 7344 38,4 23,6 28,6 

1977 9518 43,9 236 39,8 

1992 12367 54,3 260 47,6 

1993 12406 54,5 260 47,7 

1994 12428 54,7 260 47,8 

1995 12457 54,9 262 47.5 

1 ian. 1997 12422 55,0 262 47,4 

Sursa: Calcul după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 22-25 şi Po-
pulaţia României pe vârste, sexe, medii si judeţe - la 1 ianuarie 1997, CNS, Bucu-
reşti, 1997, p. 1-11. 

 

În ultimii şapte ani populaţia urbană a scăzut cu 187 mii persoane în 
special datorită soldului negativ al migraţiei externe. Se constată în acelaşi 
timp şi încetinirea concentrării urbane – mărimea medie a unui oraş a scăzut. 

Ierarhia judeţelor după gradul de urbanizare s-a schimbat sub influenţa 
politicii de dezvoltare economică în general şi în teritoriu, în special (tabel nr. 
15). 

 
Tabel nr. 15. Judeţe cu grad de urbanizare ridicat/scăzut* 

 
A. Judeţe cu grad de urbanizare ridicat 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1 ian 
1997 

Loc Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. 
ocup.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb. 

1 GL 36,3 BR. 35.2 BV 60,3 HD 68,2 BV 69.0 BV 76,2 BV 76.4 HD 76,3 

2 CT 32,5 CL 34,6 HD 57,7 BV 67,8 HD 66,0 HD 75,0 HD 76,1 BV 76,2 

3 CJ 31,1 CJ 32,7 PH 46,0 SB 59,6 CT 61,6 CT 73,5 CT 73,8 CT 73,6 

4 IS 31,1 BV 31,5 SB 45,5 PH 56,0 SB 56,1 SB 67,9 CJ 68,6 CJ 69,0 

5 BR 28,8 GL 29,5 CJ 41,6 CJ 49,9 CJ 55,7 
CJ

 67,4 SB 68,6 SB 68,5 

6 PH 26,4 SB 28,6 TM 40,0 TM 45,0 BR 52,7 BR 65,7 BR 66,7 BR 66,7 

7 BV 25,3 PH 26,9 CT 39,4 BH 42,9 TM 51,1 TM 60,7 TM 62,1 TM 61,9 

8 VN 22,4 IS 26,4 CS 37.1 CS 42.8 CS 49,4 GL 60,0 GL 60,3 GL 60,5 

9 SM 22,4 TM 25,2 BH 35,5 MM 42,8 GL 49,2 CS 56,0 AB 57,6 AB 57,7 

10 SB 22,4 TI 20,2 BR 34,9 BR 41,2 AR 45,9 AB 55,2 CS 56,7 CS 56,9 

*în afara municipiului Bucureşti 
Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 22-25 şi 

27-47 şi Populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe - la 1 ianuarie 1997, 
CNS, Bucureşti, 1997, p. 1-129. 
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B. Judeţe cu grad de urbanizare scăzut 
 

 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1 ian 1997 

Loc. Jud. Grd. Jud. Grd. Jud Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. Jud. Grd. 
ocup.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb.  urb. 

41 GJ 5,1 GJ 6,3 GR. 10,0 BT 11,5 GR 15,7 GR 29,7 GR 30,6 GR 30,8 

40 SJ 6,6 SJ 7,5 BT 10,4 GR 12,2 CI 21,9 DB 31,2 DB 31,5 DB 31,6 

39 BN 7,9 BN 8,4 OT 11,7 OT 14,4 DB 22,7 TR 33,7 TR 34,5 TR 34,7 

38 IL 7,9 GR 9,6 SJ 12,2 CI 16,1 BT 23,0 SV 35,7 SV 35,9 SV 35,9 

37 DB 9,4 IlL 9,8 GJ 12,4 IL 16,6 OT 23,6 BN 37,3 BN 37,3 BN 37,2 

36 HR 9,5 ILR 10,3 CL 12,5 TR 17,8 BN 23,8 VN 38,8 VN 39,0 VN 38,8 

35  10,2 OT 10,8 IL 13,0 VS 18,5 TR 23,8 BT 39,0 OT 39,8 CL 39,9 

34 CV 10,4 VI 11,0 TR 13.1 BN 18.5 SJ 24,0 CL 39.0 CL 40,0 OT 40,0 

33 OT 10,7 TR 11,3 VL 13,9 BZ 19,3 BZ 24,9 VL 39,0 BT 40,0 BT 40,3 

32 AB 10,9 AB 12,0 BN 14,0 SJ 19,3 VN 25$ OT 39,2 VL 40,6 VL 40,8 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 22-25 şi 
27-47 şi Populaţia României pe vârste, sexe, medii şi judeţe - la 1 ianuarie 1997, 
CNS, Bucureşti, 1997, p. 1-129. 

 
 
Începând cu anul 1948, deci odată cu începerea procesului de industria-

lizare, pe primele locuri după gradul de urbanizare se înscriu judeţe în care se 
dezvoltă în special industria, situaţie ce se menţine şi în prezent. Aceasta a 
avut influenţă asupra nivelului calificării, răspândirii şi modificării meseriilor şi, 
în consecinţa, asupra structurii şi nivelului nevoilor concretizate în volumul şi 
structura cererii ca urmare a formării şi consolidării unor noi stiluri de viaţă. 

Procesul de urbanizare a scăzut în intensitate în perioada 1990–1996. 
Populaţia activă, ca număr, a evoluat sinuos astfel ca în 1966 aceasta a 

fost mai mică decât în 1956 cu 86828 persoane, în 1977 ea a fost mai mare cu 
431302 persoane decât în 1966 iar în 1992 ea a scăzut cu 328058 persoane. 
În structură, populaţia activă în cele două medii a evoluat către o pondere din 
ce în ce mai mare a populaţiei active din mediul urban. Populaţia activă din 
mediul urban a devenit preponderentă abia la recensământul din 1992, după 
ce cu cca 36 de ani în urmă, aproape trei sferturi din populaţia activă era în 
mediul rural. Din punct de vedere economic, populaţia urbană are o structură 
mai favorabilă, ponderea populaţiei în vârsta de muncă fiind aproape cu 10% 
mai mare decât în rural. 

Pe grupe de vârstă, este de observat că la fiecare din ultimele patru re-
censăminte ponderea populaţiei active feminine este în jurul valorii de 45% 
(tabel nr. 16). 
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Tabel nr. 16. Structura populaţiei active pe vârste şi sexe la recensămin-
tele din perioada 1956 - 1992 

 1956 1966 1977 1992 

Grupe 
de 

vârstă 

Tolal Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Tolal Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Tolal Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Tolal Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Total 100,0 54,7 45,3 100,0 54,8 45,2 100,0 54,4 45,6 100,0 553 44,7 

14-19 
ani 

100,0 51,9 48,1 100,0 49,5 50,5 100,0 54,5 45,5 100,0 55,6 44,4 

20-24 
ani 

100,0 55,2 44,8 100,0 55,4 44,6 100,0 54,1 45,9 100,0 553 44,7 

25-29 
ani 

100,0 57,1 42,9 100,0 55,3 44,7 100,0 54,4 45,6 100,0 55,6 44,4 

30-39 
ani 

100,0 54,3 45,7 100,0 55,8 44,2 100,0 54,0 46,0 100,0 54,3 45,7 

40-49 
ani 

100,0 54,2 45,8 100,0 52,7 47,3 100,0 54,3 45,7 100,0 54,7 45,1 

50-54 
ani 

100,0 56,5 43,5 100,0 53,1 46,9 100,0 54,3 45,7 100,0 58,4 41,6 

55-59 
ani 

100,0 55,0 45,0 100,0 58,0 42,0 100,0 54,6 45,4 100,0 58,1 41,9 

60 si 
peste 

100,0 54,9 45,1 100,0 58,1 41,9 100,0 56 0 44,0 100 0 53,6 46,4 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 68-71. 

 
În totalul populaţiei active urbane, cea masculină a fost întotdeauna pre-

ponderentă: mai mult în 1956 iar din 1966 se observă o participare din ce în ce 
mai mare a populaţiei feminine urbane la viaţa activă. Disproporţia dintre sexe 
în cazul populaţiei active urbane începe cu grupa de vârstă 30–39 ani şi se ac-
centuează la grupele de vârstă 40 ani şi peste în sensul masculinizării acesteia 
(tabel nr. 17). 

 
Tabel nr. 17. Evoluţia structurii populaţiei active urbane pe vârste si sexe 

la recensămintele din perioada 1956 - 1992 
Grupa de 

vârstă 
1956 1966 1977 1992 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

Total 66,6 33.4 62.5 37.5 57.0 43.0 53.6 46.4 

14-19 ani 61,3 38,7 59,8 40,2 56,5 43,5 54,8 45,1 

20-24 ani 64,7 35,3 59,2 40,8 50,6 49,3 50,5 49,5 

25-29 ani 67,7 32,3 60,9 39,1 55,5 44,5 50,8 49,2 

30-39 ani 65,5 34,5 62,5 37,5 56,7 43,3 51,7 48,3 

40-49 ani 67,9 32,1 60,5 39,5 58,6 41,4 54,3 45,7 

50-54 ani 70,2 29,8 65,2 34,8 61,7 38,3 63,0 37,0 

55-59 ani 71.5 28.5 76,5 23.5 72.8 27,2 74.8 25,2 

60 şi pes-
te 

70,7 29,3 67,1 32,9 65,4 34,6 80,8 19,2 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 68-71. 
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După o repartiţie pe sexe relativ echilibrată în 1956, forţa de muncă din 
mediul rural este, conform recensământului din 1992, masculinizată la grupele 
de vârstă până la 40 ani, unde ponderea bărbaţilor este cu până de aproape 
1,5 ori mai mare decât a femeilor (tabel nr. 18). 

 
Tabel nr. 18 

Evoluţia structurii populaţiei active rurale pe vârste şi sexe ia recensă-
mintele din perioada 1956 - 1992 

-%- 

 1956 1966 1977 1992 

Grupa de 
vârstă 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

Total 50.5 49.5 50.8 49.2 52.4 47.6 57.4 42.6 

14-19 ani 49,0 51,0 45,9 54,1 52,9 47,1 56,1 43,9 

20-24 ani 51,5 48,5 53,3 46,7 57,7 42,3 61,1 38,9 

25-29 ani 52,7 47,3 51,5 48,5 53,2 46,8 63,9 66,1 

30-39 ani 49,7 50,3 51,6 48,4 51,7 48,3 60,1 39,9 

40-49 ani 48,8 51,2 48,3 51,7 51,6 48,4 55,9 44,6 

50-54 ani 52,0 48,0 47,3 52,7 50,6 49,4 54,9 45,1 

55-59 ani 50.4 49.6 51.5 48.5 47.9 52.1 52.5 47.5 

60 ani şi 
peste 

51,7 48,3 56,4 43,6 54,1 45,9 50,4 49,6 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 68-71. 

 
După ce a crescut timp de peste două decenii, valorile vârstei medii a 

populaţiei active a scăzut începând cu recensământul din 1977 faţă de cele 
două recensăminte anterioare (tabel nr. 19). 

 
Tabel nr. 19 

Vârsta medie şi mediană a populaţiei active la recensămintele din perioa-
da 1956 – 1992 - ani 

 1956 1966 1977 1992 

Vârsta Total Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Total Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Tolal Mascu-
lin 

Femi-
nin 

Tolal Mascu-
lin 

Femi-
nin 

medie 37.18 37.28 37,05 38.65 38,87 38.37 38.11 38.16 38.05 36.72 36,87 36.68 

media-
nă 

35,57 35,61 35,51 37,17 37,22 37,10 37,65 37,70 37,58 36,05 36,13 36,96 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 68-71. 

 
Diferenţa între vârsta medie şi mediană s-a redus de la un recensământ 

la altul până la o diferenţă de până la 0,6 ani. Aceasta arată că reprezentarea 
grafică a repartiţiei pe vârste s-a deplasat de la o asimetrie spre stânga până la 
o simetrie aproape perfectă. Deci şi populaţia activă se află într-un proces de 
îmbătrânire, însă acesta se desfăşoară mai lent. 



 

 

405 

Vârsta medie şi mediană a forţei de muncă din ramurile economice agri-
cultura şi silvicultura, în aceeaşi perioadă, evidenţiază un proces de îmbătrâni-
re a acesteia (tabel nr. 20). Vârsta medie a crescut în aceşti cca 36 ani cu cca 
5 ani şi cea mediană cu cca 8 ani. 

 
Tabel nr. 20. Evoluţia vârstei medii şi mediane a populaţiei active în agri-

cultură şi silvicultură - ani 
Vârsta 1956 1966 1977 1992 

medie 38,14 40,48 43,09 43,07 

mediană 37,03 39,49 44,0 45,20 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 72-75. 

 
Forţa de muncă din această ramură trece de la o repartiţie uşor asimetri-

că spre stânga spre o asimetrie mai accentuată spre dreapta. Deci a avut loc 
un proces de îmbătrânire a populaţiei active din această ramură economică. 

În această perioadă în industrie – ramură economică ce a devenit pre-
dominantă în structura economică a ţării – vârsta medie şi mediană (tabel nr. 
21) indică o forţă de muncă mai tânără. 

 
Tabel nr. 21. Evoluţia vârstei medii şi mediane a populaţiei active în in-

dustrie - ani 
Vârsta 1956 1966 1977 1992 

medie 33,82 35,46 33,60 34,60 

mediană 30,68 34,02 31,41 33,93 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 72-75. 

 
Repartiţia constant asimetrică spre stânga arata o structură pe vârste 

mai tânără şi deci mai favorabilă procesului productiv. 
După nivelul de instruire, populaţia ocupată se compunea, în 1995, din 

proporţii aproape egale din absolvenţi ai învăţământului superior şi secundar, 
pe de o parte, şi absolvenţi ai învăţământului primar, pe de altă parte (tabel nr. 
22). 

 
Tabel nr. 22. Structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire pe 

grupe de vârstă în 1955 
 Total 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50-64 ani 65 si peste 

Toiai 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

superior 9,0 1,5 10,1 12,3 9,0 1,2 

secundar 35.9 50,4 55.2 .34.8 14.5 2,4 

primar 55,1 48,1 34,7 52,9 76,5 96,4 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 62-63. 
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Absolvenţii învăţământului secundar reprezintă mai mult de jumătate din 
populaţia ocupată la grupele de vârstă 15–24 ani şi 25–34 ani, iar absolvenţii 
învăţământului primar sunt preponderenţi în populaţia ocupată la grupele de 
vârstă 35 ani şi peste. Absolvenţii învăţământului superior sunt mai numeroşi în 
grupele de vârstă 25–34 ani şi 35–49 ani, adică la grupele de vârstă cele mai 
productive. 
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II. EVOLUŢIA MIŞCĂRII NATURALE A POPULAŢIEI 

 

1. Natalitatea şi fertilitatea 

Rata brută de natalitate a scăzut continuu (anexa nr. 5), cu excepţia anu-
lui 1932 (35,1‰), de la 34,1‰ în 1930 la 23,4‰ în 1947, după care s-a situat 
aproape în platou până în 1956 (24,2‰) – valori ce marchează perioada baby-
boom-ului. După această dată, natalitatea a scăzut constant până în 1967, 
anul aplicării măsurilor de politică pronatalistă, când natalitatea a crescut cu 
13,1‰ faţă de anul anterior. Măsurile amintite nu au schimbat însă tendinţa 
deja înregistrată, astfel că în 1983 se înregistrează din nou acelaşi nivel al na-
talităţii ca în 1966 (14,3‰). Noi rigori administrative ridică din nou nivelul natali-
tăţii până în 1987 (16,7‰) după care această scădere continuă, cu intensitate 
mai mare în 1990 şi mai mică în anii următori. În 1996, rata natalităţii a avut 
cea mai mică valoare după Al Doilea Război Mondial (10,2‰) (tabel nr. 23). 

 
Tabel nr. 23 

Principalii indicatori ai natalităţii şi fertilităţii 
 1930 1948 1956 1966 1977 1992 1995 1996 

natalitatea (năs-
cuţi vii la 1000 
loc.) 

34,1 23,9 24,2 14,3 19,6 11,4 10,4 10,2 

fertilitatea gene-
rală (născuţi vii la 
1000 femei de 
15-49 ani) 

  89,9 55,7 78,8 46,6 41,1 39,9 

indicatorul con-
junctural al ferti-
lităţii (născuţi vii 
la o femeie) 

4,37 3,01 2,89 1,93 2.56 1,52 1,34 1,30 

vârsta medie a 
mamelor la 
naşterea copiiior-
ani- 

  27,65 25,99 25,74 24,94 25,04 25,16 

Sursa: Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 153-155, Vasile Gheţău: 
Evoluţia fertilităţii în România, Bibliotheca Demographica nr. 5 , Bucureşti, ODE, 
1997 şi Născuţii vii în anul 1996, CNS, Bucureşti, 1997, p. I-IV. 

 

Vârsta medie a mamelor la naşterea copiilor nu a cunoscut modificări 
importante după anul 1966, când a scăzut cu aproape 2 ani faţă de cea înre-
gistrată cu 10 ani mai devreme. Cu excepţia anului 1992, când a fost mai mică 
cu aproape un an faţă de perioada anterioară, vârsta medie a mamelor se situ-
ează în jurul valorii de 25 ani, cu uşoare tendinţe de creştere. 
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Curba ratelor de fertilitate (anexa nr. 5) arată o concentrare a naşterilor 
până la vârsta de 30 ani, din ce în ce mai evidentă de la un recensământ la 
altul şi aproape identică în ultimii 2 ani. 

În anul 1996, natalitatea se situa la extreme în judeţul Suceava (13,4‰) 
şi municipiul Bucureşti (7,2‰). Indicatorul conjunctural al fertilităţii s-a îndepăr-
tat continuu de nivelul de înlocuire a generaţiilor, 2,14 copii la o femeie. 

De remarcat că pe medii, rata brută a natalităţii, în mediul rural a scăzut 
cu 10‰ până în 1948 faţă de anul de referinţă, spre deosebire de cea din me-
diul urban care a scăzut cu numai 6,9‰ în aceeaşi perioadă. Astfel, decalajul 
între cele două s-a redus de la 13,6‰ în 1930 la 8,9‰ în 1947, ajungând ca în 
perioada 1979–1985, rata brută a natalităţii să fie chiar mai mare în mediul ur-
ban decât în mediul rural; iar în 1986 ele au fost egale, 16,5‰. 

Datorită intensităţii şi selectivităţii ei în funcţie de vârstă, migraţia rural-
urban din anii ‘70 a contribuit substanţial la întinerirea populaţiei urbane şi prin 
aceasta la creşterea natalităţii la nivelul acestui mediu rezidenţial. 

2. Mortalitatea 

În această perioadă, rata brută de mortalitate a evoluat şi ea sinuos: în-
tre 19,3‰ în 1930 şi 22,0‰ în 1947 (dar 15,6‰ în 1943) cu valori mai mici în 
1939 (18,2‰) dar şi în 1933 (18,5‰). În 1955 ea este 9,7‰ dar creste la 
10,2‰ în 1957 şi 1959. După ce atinge cea mai mică valoare medie, 8,1‰ în 
1964, mortalitatea începe să crească relativ continuu din 1974, ajungând la 
valoarea de 12,7‰ în 1996 (tabel nr. 24). 

 
Tabel nr. 24 

Indicatori ai mortalitatii generale 
 1964 1966 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

mortalita 
tea (decese 
la 1000 loc.) 

8,1 8,2 10,4 10,6 10,9 11,6 11,6 11,7 12,0 12,7 

mortalita 
tea mascu-
lină (la 1000 
loc.) 

8,3 8,5 11,0 11,5 11,8 12,7 12,8 13,0 13,4 13,0 

mortalita 
tea feminină 
(la 1000 
loc.) 

7,8 8,0 9,9 9,8 10,0 10,5 10,4 10,4 10,7 11,4 

Sursa: Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1990, p. 19-194 şi Decedaţii în 
anul 1996, CNS, Bucureşti, 1997, p. X. 

 
În 1996 rata cea mai înaltă de mortalitate (17,9‰) era în judeţul Giurgiu. 

Acesta era urmat de Teleorman (17,5‰). La polul opus era judeţul Braşov cu 
9,8‰, deşi în creştere faţă de 1990 (8,2‰). 
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Pe cele două medii, rata brută a mortalităţii a avut un curs similar cu cea 
generală, dar diferenţa între cea din mediul rural şi cea din urban în defavoarea 
primului a crescut de la 2‰ în 1930 la 6,3‰ în 1995, cu intensitate mai mare 
din 1975 (anexa nr. 5). 

Mortalitatea generală este în creştere atât în valori absolute cât şi relati-
ve cu tendinţe diferite pe grupe de vârstă şi sexe: există o tendinţă de creştere 
a mortalităţii la grupele de vârstă adulte – după 40 ani – şi s-a mai redus la 
grupele tinere, sub 5 ani. În acelaşi timp, s-a accentuat supramortalitatea mas-
culină în special la grupele de vârstă între 15 şi 64 ani. (Mortalitatea pe cauze 
de deces şi sexe evidenţiază o frecvenţă mai mare a deceselor datorate bolilor 
infecţioase sau de altă natură în rândul bărbaţilor decât în cazul femeilor. De 
ex. TBC a cauzat de 4,8 ori, în 1985, până la 6,7 ori, în 1995, mal multe dece-
se la bărbaţi decât la femei.) Mortalitatea este mai accentuată în mediul rural, 
atât ca urmare a fenomenului de îmbătrânire demografică mai accentuat în 
acest mediu cât şi a intensităţii mai mari pe grupe de vârstă. Aceasta se reflec-
tă în indicatorul speranţa de viaţă la naştere (tabel nr. 25), care este mai mare 
la femei decât la bărbaţi cu peste 7 ani. 

 
Tabel nr. 25. Evoluţia duratei medii de viaţă - ani 

 1956 1964-1967 1975-1977 1989-1991 1991-1993 1993-1995 

1. bărbaţi 61,48 66,45 67,45 66,59 66,06 66,70 

2. femei 64,99 70,51 72,06 73,05 73,14 73,36 

diferenţa 
rd.2-rd.l 

3,51 4,08 4,61 6,46 7,11 7,66 

Sursa: Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 251-254. 

 
Speranţa de viaţă a bărbaţilor se situa, în 1995, sub nivelul anilor 1964–

1967, ca efect al intensificării supramortalităţii masculine. Însă, durata medie 
de viaţă a femeilor a avut o evoluţie mereu ascendentă, fiind mai mare în 
1993–1995 decât în 1956 cu aproape 9 ani. 

3. Nupţialitatea şi divorţialitatea 

În România, natalitatea fiind în general legitimă – naşterile se realizează 
în proporţie foarte mare în cadrul familiei – este important de remarcat că rata 
brută de nupţialitate a avut în perioada analizată un nivel ridicat: în special în 
1946 şi în perioada 1948–1960 cu vârfuri în 1950 (11,7‰) şi în 1958 (11,7‰) 
(anexa nr. 5). Din 1961 revine la valori apropiate de cele avute în perioada 
1930–1940 (lipsesc datele pentru perioada 1941–1945). Cu o evoluţie sinuoa-
să nupţialitatea se înscrie şi ea într-o tendinţă generală de scădere, astfel că 
între anii 1994–1995 are o valoare de numai 6,8‰ (tabel nr. 26). Acesta este 
un nivel considerat încă ridicat, ceea ce confirmă caracterul stabil al familiei în 
societatea românească. 
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Tabel nr. 26 
Principalii indicatori ai nupţialităţii în perioada 1990 - 1996 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

nr. căsătorii-mii- 192,7 183,4 174,6 161,6 154,2 153,9 150,4 

nupţialitatea (la 
1000 loc.) 

8,3 7,9 7,7 7,1 6,8 6,8 6,7 

indicatorul conjunc-
tural al primo- 
nuptialităţii*  
-bărbati 

 
 
 

95 

 
 
 

86 

 
 
 

85 

 
 
 

79 

 
 
 

74 

 
 
 

73 

 

-femei 92 88 86 79 74 73  

vârsta medie (ani)  
a. la căsătorie  
-bărbaţi  
-femei 

 
 

26,9 
23,7 

 
 

26,9 
23,7 

 
 

27,1 
23,8 

 
 

27,2 
23,8 

 
 

27,6 
24,1 

 
 

28 
24,5 

 
 

28 
24,5 

b. la prima căsăto-
rie 
-bărbaţi  
-femei 

 
 

25,0 
22,0 

 
 

25,0 
22,0 

 
 

25,2 
22,1 

 
 

25,4 
22,2 

 
 

25,6 
22,4 

 
 

26,0 
22,8 

 
 

26,0 
22,8 

*nr. primelor căsătorii, dintr-o cohortă ipotetică, care convieţuiesc până la sfârşitul vieţii 
Sursa: Situaţia demografică a României în perioada 1990-1995, CNS, Bucureşti, dec. 1995 

şi Căsătorii în anul 1996, CNS, Bucureşti, 1997, p. 1-111. 

 
Sub impactul schimbărilor sociale şi economice, valoarea nupţialităţii s-a 

redus până la 6,7‰ în 1996. Rata divorţialităţii s-a situat în ultimul deceniu, în 
general, la nivelul de 1,4–1,6 divorţuri la 1000 locuitori şi există tendinţe de 
creştere a ponderii divorţurilor la primele căsătorii. 

Stabilitatea familiei a fost influenţată în mod deosebit de fenomenul de 
văduvie, mai ales la femei din cauza supramortalităţii masculine. 

Dacă aceste tendinţe se vor menţine poate avea loc o reducere a numă-
rului familiilor. 

În situaţia de celibat definitiv (necăsătoriţi în vârsta de 50 ani şi peste) 
erau, la recensământul din 1992, 7,3‰ din numărul bărbaţilor şi 9,7‰ din nu-
mărul femeilor (8,5‰ din numărul populaţiei). 

Din evoluţia natalităţii şi a mortalităţii a rezultat un spor natural pozitiv al 
populaţiei cu valori variabile, şi în scădere până în 1991 şi negativ şi din pe în 
ce mai mare din 1992, astfel că în 1994, pentru prima dată, sporul natural ne-
gativ (din 1992) depăşeşte soldul migraţiei externe (de acelaşi semn) (anexa 
nr. 5). 

Între 1990–1997, populaţia României a scăzut cu 273 mii persoane. În 
structura pe medii, în urban mediile anuale sunt pozitive dar nu le compensea-
ză pe cele negative din rural. Pentru prima dată, în 1995, sporul natural a fost 
negativ şi în urban, (în 1994 = 0,5‰, în 1995 = –0,2‰). Aceasta se datorează 
evoluţiei natalităţii şi a mortalităţii precum şi migraţiei externe, ce se menţine la 
nivel ridicat şi după explozia din anii 1990–1992. 
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III. GOSPODĂRIA ŞI FAMILIA 

 
Şi gospodăria şi familia au evoluat, sub acţiunea factorilor socioecono-

mici şi psihologici, din punct de vedere al numărului şi al structurii. Factorii de 
natura menţionată au acţionat în sensul creşterii numărului gospodăriilor (cu 
80%) în intervalul analizat, ca o consecinţă a fenomenului de nuclearizare a 
familiei şi a reducerii semnificative a mărimii medii a unei gospodarii (tabel nr. 
27). 

 
Tabel nr. 27 

Evoluţia gospodăriilor după numărul persoanelor la recensămintele din 
perioada 1930 - 1992 

 1930 1948 1966 1977 1992 

Gospodării -total - mii - 3305,5 4215,7 5954,6 6667,2 7288,7 

structura 
gospodăriilor 

1 persoană 5,6 8,5 14,2 13,5 17,1 

2 persoane 16.1 20.6 23,4 24,7 25.8 

3 persoane 18,8 21,6 23,4 22,0 21,0 

4 persoane 18,5 18,6 19,9 19,6 19,1 

5 persoane 
şi peste 

41,0 30,7 19,1 19,8 17,0 

Mărimea medie a unei 
gospodării - pers. - * 

4,3 3,8 3,2 3,2 3,1 

Sursa: Proiectarea gospodăriilor dupa numărul de persoane in perioada 1992-2003, CNS, 
Bucureşti, dec. 1995. 

 
Creşterea proporţiei gospodăriilor de o singură persoană (în special du-

pă 1966), scăderea numărului mediu de copii pe o gospodărie (1,35 copii în 
1992 faţă de 1,41 copii în 1977), creşterea numărului gospodăriilor fără copii 
(mai mult de 1/4 din totalul gospodăriilor familiale înregistrate în 1992) şi creş-
terea numărului gospodăriilor formate dintr-un nucleu familial constituie modali-
tatea de reducere a dimensiunii medii a unei gospodării. Pe aceste căi, gospo-
dăria familială a devenit tipul preponderent de gospodărie, 4/5 din totalul lor. 

De la familia compusă din 5 persoane şi peste, preponderentă înaintea 
celui de-Al Doilea Război Mondial, s-a ajuns, în 1992, la familia compusă din 2 
şi 3 persoane ca tip de familie şi gospodărie preponderent. Aceasta s-a întâm-
plat într-o evoluţie a structurii în care a crescut semnificativ numărul gospodă-
riilor formate din o persoană (cu 11,5%), 2 persoane (cu 8,7%) şi a scăzut de-
osebit numărul familiilor formate din 5 persoane şi peste (24%). 

Comportamentul demografic al femeilor (cuplurilor) în favoarea unei mă-
rimi reduse a familiei a fost generat şi s-a format sub influenţa schimbării con-
siderabile a structurii profesionale şi sociale a populaţiei. 
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Mărimea medie a unei gospodării variază teritorial de la valorile cele mai 
ridicate în nord şi nord-est, la valorile cele mai mici, în general, în vestul ţării, 
sau se situează în jurul mediei pe ţară, ca în Dobrogea. 

 



413 
 

 

IV. MIŞCAREA MIGRATORIE 

 

1. Mişcarea migratorie internă 

În perioada analizată s-a înregistrat o mişcare migratorie internă de o in-
tensitate şi amploare nemaiîntâlnită în istoria modernă a României: peste 1/3 
din totalul populaţiei şi-a schimbat domiciliul cel puţin o dată în viaţă (8,3 mili-
oane locuitori) (tabel nr. 28). 

 
Tabel nr. 28. 

Structura populaţiei dupa locul naşterii pe categorii de iocaiitati si sexe ia 
recensământul din 1992 

 Locul naşterii 

Categoria lo-
calităţii 

în oraşul 
(comuna) în 
care a fost 
recenzat 

în alt oraş 
(comună) in 
acelaşi judeţ 

în alt judeţ în altă ţară Nedeclaraţi 

România total 63,5 17,5 18,2 0,6 0,2 

masculin 66,2 15,7 17,4 0,5 0,2 

feminin 61,0 19,1 19,0 0,7 0,2 

Municipii şi 
oraşe total 

48,8 23,0 27,2 0,9 0,1 

masculin 50,4 22,2 26,5 0,7 0,2 

feminin 47,3 23,8 27,8 1,0 0,1 

Comune total 81,0 10,9 7,6 0,3 0,2 

masculin 84,6 8,1 6,8 0,3 0,2 

feminin 77,5 13,6 8,4 0,3 0,2 

Sursa: Modificări intervenite in fluxurile migraţiei interne ale populaţiei României în perioada 
1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 

 
În perioada 1968–1977 fluxul migrator a fost intens spre municipii şi oraşe, 

după care intensitatea acestuia s-a redus cu aproape 1/3 (2,85 ori) (tabel nr. 29), 
rata de redistribuţie fiind de 643628 persoane iar cea de distribuţie de 29‰. 

 
Tabel nr. 29. Indicatori ai migraţiei interne în perioada 1968 – 1992 -%- 

 1968 1977 1992 

soldul migrator pentru 
municipii şi oraşe - la 
1000 loc. 

9,9 17,4 6,1 

soldul migrator pentru 
comune – la 1000 loc. 

-7,5 -13,4 -7,1 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 461-469. 
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Ponderea cea mai mare în structura fluxurilor migratorii a deţinut-o direc-
ţia rural-urban. Ea a fost consemnată la recensământul din 1977 (tabel nr. 30). 

 
Tabel nr. 30 

Structura fluxurilor migratorii in perioada 1968 - 1992 
Direcţia 1968 1977 1992 

urban-urban 23,1 17,5 24,3 

urban-rural 10,5 7,1 13,7 

rural-urban 34,9 54,7 39,2 

rural-rural 31,5 20,7 22,8 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 461-469. 

 
 
Analizele efectuate de Comisia Naţională pentru Statistică au evidenţiat 

tendinţa generală de creştere a mobilităţii populaţiei României accentuată în 
special de procesul de industrializare. 

Astfel, recensământul din 1992 arăta continuarea mişcării migratorii in-
terne (36,3% din populaţia ţării era născută în altă localitate decât cea în care 
îşi avea domiciliul), dar cu intensitate mai mică decât în perioada anterioară: 
1,4% mai multe persoane faţă de recensământul din 1977 şi cu 3,7% mai mult 
faţă de recensământul din 1966 (tabel nr. 31). 

 
Tabel nr. 31 

Structura populaţiei după locul naşterii la recensămintele din anii 1966, 
1977 şi 1992 

Anul recensă-
mântului 

Populaţia 
totală 

Locul naşterii 

în locali-
tăţi în 
care a 
fost re-
cenzat 

în alte localităţi din ţară 
 

în altă 
ţară 

Nedeclarată 

total în ace-
laşi judeţ 

în alte 
judeţe 

1966 mii 19103,2 12861,6 5899,8 2700,7 3199,1 329,0 12,8 

 100,0 67,3 30,9 14,1 16,8 1,7 0,1 

1977 mii 21559,9 14040,6 7264,5 3322,3 3942,2 254,8 

 100,0 65,1 33,7 15,4 18,3 1,2 

1992 mii 22810,0 14492,9 8138,4 3980,5 4157,9 135,5 43,2 

-%- 100.0 63,5 35.7 17 5 18,2 0.6 0,2 

Sursa: Modificări intervenite în fluxurile migraţiei interne a populaţiei României în perioada 
1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 

 
Forma preponderentă de migraţie în ţara noastră, înainte de 1977, a fost 

pe distanţe mari, după care această formă de migraţie scade în intensitate dar 
volumul total al migraţiei creşte. După 1990, 2,1 milioane persoane şi-au 
schimbat domiciliul din care 36% din locuitori în 1990 (33,9% din totalul schim-
burilor de domiciliu). Majoritatea acestora din urmă au fost numai evidenţiate în 
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1990, ele s-au realizat în fapt în perioadele anterioare (tabel nr. 32) urmare a 
anulării interdicţiilor de schimbare a domiciliului în oraşe mari. 

 
Tabel nr. 32 

Indicatori ai migraţiei interne între 1990 - 1995 
 1990 1991 1992 1993 194 1995 

soldul migra-
tor pentru 
municipii şi 
oraşe la 
1000 loc. 

42,8 8,5 6,1 4,0 2,6 1,0 

soldul migra-
tor pentru 
comune 
la 1000 loc. 

-47,3 -9,8 -7,1 -4,6 -3,1 -1,3 

Sursa: Modificări intervenite în fluxurile migraţiei interne a populaţiei României în perioada 
1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 

 

În decursul perioadei 1990–1996, se constată modificări semnificative în 
fluxurile determinate de schimbarea domiciliului din rural în urban şi din urban 
în rural. Fluxul migrator sat-oraș a constituit principala direcţie a migraţiei (cu 
excepţia anilor 1995 şi 1996). Începând din 1991 se observă o creştere a 
schimbărilor de domiciliu din municipii şi oraşe în comune, urmare a aplicării 
Legii nr. 18/1991 (tabel nr. 33). 

 
Tabel nr. 33 

Structura fluxurilor migratorii in perioada 1990 - 1996 
Direcţia/ 

Anii 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

urban-
urban 

18,2 20,2 24,3 25,4 25,6 26,1 27,4 

urban-rural 3,5 10,1 13,7 14,6 18,4 20,8 23,4 

rural-urban 69 8 50.3 39,2 35.0 30,5 25.1 24.7 

rural-rural 8,5 19,4 22,8 25,0 25,5 28,0 24,5 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 461-469 si 
Schimbări de domiciliu în anul 1996, CNS, Bucureşti, 1997, p.1-11. 

 
Ponderea sosirilor în urban a scăzut de la 3/5 în 1990 la 1/2 în 1995. În 

oraşele mici şi mijlocii soldul mişcărilor migratorii a fost însă pozitiv. 
În structura pe vârste, în perioada 1990–1995, segmentul de vârstă cel 

mai mobil a fost de 15–59 ani care deţine 74,9% din totalul schimbărilor de 
domiciliu. Pe locul următor s-au situat persoanele din grupele de vârstă între 
0–14 ani cu proporţii variind între 25% în 1990 şi 24,1% în 1995. În 1996, po-
pulaţia migrantă în urban a fost preponderentă din grupele de vârstă 20–24 şi 
25–29 ani şi uşor pozitivă între 30–34 ani. La toate celelalte grupe de vârstă, 
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migraţia are loc în sens invers, dinspre urban, în proporţii ce variază între 1,3% 
(la grupe de vârstă 60 ani şi peste) şi 3,8% (între 55 şi 59 ani). 

Migraţia este diferenţiată şi pe sexe în cadrul grupelor de vârstă. Astfel, 
migraţia persoanelor feminine este predominantă la grupele de vârstă 15–24 
ani şi 60 ani şi peste – aproape 45% din totalul populaţiei feminine migrante – 
şi este depăşită de populaţia migrantă masculină la celelalte vârste. 

În aceeaşi perioadă, vârsta mediană a celor ce şi-au schimbat domiciliul 
a scăzut pe ansamblu şi pe sexe. Scăderea cea mai mare s-a înregistrat la se-
xul masculin. Ea înregistrează însă o creştere de aproape 1 an în anul următor, 
1996 (tabel nr. 34) 

 
Tabel nr. 34 

Vârsta mediană a migranţilor în 1990,1995 şi 1996 -ani 
 1990 1995 1996 

Total 25,84 25,62 26,66 

masculin 26,98 26,79 27,72 

feminin 24.78 24.68 25,83 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 431-460 şi 
Schimbări de domiciliu în anul 1996, CNS, Bucureşti, 1997, p. 1. 

 
În structura persoanelor migrante, peste 47% sunt absolvenţi ai învăţă-

mântului profesional, liceal şi postliceal şi aproape 41% sunt absolvenţi ai învă-
ţământului primar şi gimnazial. 

Până în 1992, în structura factorilor determinanţi ai migraţiei, au predo-
minat factorii profesionali. Din 1993 a intervenit o modificare în motivaţia migra-
ţiei. Între 1993–1995 peste 64% din motivele migraţiei au fost factorii familiali. 

Zonele cele mai atractive ale migranţilor au rămas aceleaşi la ultimele 
două recensăminte: municipiul Bucureşti, judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, 
Constanţa şi Braşov (tabel nr. 35). 

 
Tabel nr. 35. Judeţe cu sold migrator pozitiv la recensămintele din anii 

1977 şi 1992 - mii pers 
Judeţul 1977 1992 

municipiul Bucureşti 1059,1 918,8 

Timiş 180,7 196,2 

Constanţa 156,7 160,5 

Braşov 178,2 153,5 

Hunedoara 115,2 98,8 

Arad 47,7 66,4 

Sursa: Modificări intervenite în fluxurile migratiei interne a populaţiei României în perioada 
1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 
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Între judeţele cu cel mai mare sold migrator negativ trei aparţin Moldovei: 
Botoşani, Vaslui, Buzău. La acestea se adaugă Olt şi Sălaj (tabel nr. 36). Ele 
au rămas aceleaşi în cei 15 ani scurşi între recensămintele din 1977 şi 1992. 

 
Tabel nr. 36. Judeţe cu sold migrator negativ la recensămintele din 

anii 1977 şi 1992 - mii pers. 
Judeţul 1977 1992 

Botoşani 137,8 133,4 

Vaslui 133 6 133,3 

Buzău 113 1 102,3 

Olt 84,4 85,1 

Sălaj 78,8 68,0 

Sursa: Modificări intervenite în fluxurile migratiei interne a populaţiei României în perioada 
1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 

 
Cele mai mari rate ale migraţiei la persoane plecate se situează în jude-

ţele din nordul şi estul ţării: Vaslui, Botoşani, şi din sudul ţării: Ialomiţa, Giurgiu. 
Cele mai multe persoane la 1000 locuitori au sosit în judeţele: Timiş, Constanţa 
şi Arad, iar cele mai puţine în Giurgiu şi Alba. 

În migraţia netă pozitivă la 1000 locuitori se situează pe primul loc judeţul 
Timiş urmat de Arad, Constanţa, Braşov şi Sibiu. Judeţele cu cel mai mare sold 
negativ al migraţiei nete sunt: Botoşani, Giurgiu, Vaslui, Ialomiţa. 

Aproape 1/4 din persoanele sosite în Timiş au avut anterior domiciliul în 
Suceava, Botoşani şi Iaşi şi aproape 1/5 în judeţele limitrofe: Caraş-Severin, 
Hunedoara, Arad. În 1995, din cele 41 judeţe ale ţării (inclusiv municipiul Bucu-
reşti) numai în 4 dintre ele s-a înregistrat o creştere migratorie pozitivă: Con-
stanţa, Covasna, Gorj şi municipiul Bucureşti. În celelalte judeţe sporul migra-
tor a fost negativ. 

După 1992 au fost mai intense schimbările de domiciliu intrajudeţene fa-
ţă de cele interjudeţene, primele fiind în jur de 57%. Migraţia la distanţe mici 
este tot mai intensă: 71,5% în 1990, 72,5% în 1991, 76,3% în 1992 şi 1993 şi 
74,8% în 1994. În cadrul acesteia persoanele de sex feminin au reprezentat 
51,2% în 1990 şi 55% în 1994. 

În această perioadă sursa principală a creşterii populaţiei oraşelor cu 
peste 100000 locuitori (25) a fost soldul migrator cu schimbarea domiciliului. 
Rate ale sosirilor mai mari de 100 persoane la 1000 locuitori au fost înregistra-
te în oraşele puternic dezvoltate: Timişoara, Constanţa, Craiova, Galaţi, Piteşti, 
Arad, Braşov şi Sibiu. Municipiul Bucureşti a avut o rată a sosirilor de 80,5‰. 
În acelaşi timp, oraşul Focşani, considerat oraş mare a înregistrat, pentru pri-
ma dată, un sold migratoriu negativ. 

Creşterea populaţiei a fost influenţată negativ de soldul migraţiei interne 
şi al emigraţiei în: Baia Mare, Sibiu, Oradea, Braşov, Brăila şi Arad. 

Fluxurile migratorii interne au realizat o adevărată redistribuţie a popula-
ţiei între provincii şi judeţe. 
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Din populaţia municipiului Bucureşti şi judeţelor Timiş, Braşov şi Con-
stanţa la recensământul din 1992, proporţii variind între 30% şi 40% erau per-
soane originare din alte judeţe. Din acestea, ponderea principală o deţin per-
soanele originare din Moldova care, în judeţul Constanţa reprezintă peste 90% 
din migranţi (tabel nr. 37). 

 
Tabel nr. 37 

Populaţia municipiului Bucureşti şi a judeţelor Timiş, Braşov şi Constan-
ţa după provinciile în care s-au născut şa recensământul din 1992 
 Mun. Bucureşti Timiş Braşov Constanta 

Provincia 
istorică 

Populaţia 
stabilă 
(mii) 

% Populaţia 
stabilă 
(mii) 

% Populaţia 
stabilă 
(mii) 

% Populaţia 
stabilă 
(mii) 

% 

Populaţia 
stabilă 

2354,5 100,0 700,0 100,0 643,3 100,0 748,8 100,0 

născută în 
judeţ 

12298,1 55,1 423,5 60,5 403,6 62,8 502,5 67,1 

născută în 
alte judeţe 

1021,5 43,4  37,9 233,6 36,3 226,0 30,0 

din care: 
Banat 

 
10,1 

0,4 22,7 3,2 6,8 1,1 2,2 0,3 

Dobrogea 31,5 1,3 3,1 0,4 3,7 0,6 35,3 4,7 

Crişana- 
Maramureş 

18,1 0,8 60,4 8,6 64,8 10,0 3,5 0,5 

Moldova 200,8 83 59 5 8 5 47 9 7,4 90,4 12,1 

Muntenia 559,7 23,9 12,3 1,8 5,0 0,7 56,9 7,6 

Oltenia 126,1 5,5 36,4 5,2 12,7 2,0 19,4 2,6 

Transil-
vania 

75,2 3,2 68,2 9,8 91,1 14,2 12,0 1,6 

Mun. Bu-
cureşti 

  2,9 0,4 1,6 0,3 6.2 0,8 

Născută în 
alte ţări 

30,8 0,3 9,5 1,4 4,3 0,6 18,2 2,5 

Nedeclarat 4,2 0,2 1,6 0,2 1,7 0,3 1,9 0,2 

Sursa: Modificări intervenite în fluxurile migratiei interne a populaţiei României în perioada 
1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 

 
Peste 2/3 din numărul celor ce şi-au stabilit domiciliul în alte provincii 

provin din Muntenia (exclusiv municipiul Bucureşti), Moldova şi Oltenia. Ei con-
tinuă să se îndrepte spre: municipiul Bucureşti, Banat (îndeosebi judeţul Timiş), 
Dobrogea (îndeosebi Constanţa) şi judeţul Braşov. 

În anumite judeţe s-au creat adevărate aglomerări de populaţie prove-
nind dintr-o anumită zonă a ţării. Judeţul Braşov este recunoscut pentru atrac-
ţia pe care a exercitat-o asupra moldovenilor: 1/7 din populaţie provine din 
Moldova. În Constanţa aproape 1/8 din populaţia totală a judeţului provine din 
Moldova. 
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Dacă moldovenii deţin ponderi importante în populaţia judeţelor Braşov 
şi Constanţa, transilvănenii au migrat cu predilecţie în judeţul Timiş. 

Acestor destinaţii prioritare li se adaugă şi municipiul Bucureşti, care îm-
preună cu cele trei judeţe menţionate au atras 84% din soldul migrator intraju-
deţean. 

Populaţia migrantă provine majoritar din Moldova, Muntenia şi Oltenia. 
Ele sunt reprezentate în special de judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Su-
ceava, Vaslui, Vrancea (din Moldova); Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Dâmbo-
viţa, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman (din Muntenia) şi Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 
Vâlcea (din Oltenia). 

Intensitatea migraţiei a avut valoarea cea mai mare între recensămintele 
din 1966 şi 1992. 

Pe provincii istorice, populaţia autohtonă era la recensământul din 1992 
în proporţii ce varia între 83,2% în Muntenia (exclusiv municipiul Bucureşti) şi 
93,3% în municipiul Bucureşti (tabel nr. 38). 

 
Tabel nr. 38 

Ponderea populaţiei autohtone în provinciile istorice* la recensământul 
din 1992 

România Banat Crişana- 
Maramureş 

Dobrogea Moldova Muntenia 
(exclusiv 
mun. Bu-
cureşti) 

Oltenia Transil-
vania 

Mun. Bu-
cureşti 

87,4 90,97 91,05 88,09 85,36 83,17 86,0 91,19 93,33 

*provincii istorice în graniţele actuale 
Sursa: Modificări intervenite în fluxurile migratiei interne a populaţiei României în perioada 

1990-1994, CNS, Bucureşti, 1995. 
 
Provinciile Transilvania, Crişana-Maramureş şi Banat au o forţă deosebi-

tă de menţinere a populaţia. Din acestea au migrat numai 8,8%, 8,9% şi res-
pectiv 9% din populaţia născută pe teritoriul lor. 

2. Mişcarea migratorie externă 

Ţinută sub control până în 1990, migraţia externă a explodat practic du-
pă această dată şi continuă sa se situeze la niveluri ridicate (tabel nr. 39). 

 
Tabel nr. 39. Indicatori ai emigraţiei în perioada 1977 - 1995 

 1977-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total pers. - 342427 96929 44160 31152 18446 17146 25675 

Vârsta medie, 
ani 

34,95...33,28 34,82 30,55 32,66 33,20 30,91 32,12 

Vârsta mediană, 
ani- 

37,59...30,20 31,62 25,29 29,28 29,95 28,39 30,85 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 513. 
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În 1990 au emigrat de 2,3 ori mai multe persoane decât în anul prece-
dent şi de 5,4 ori mai multe decât în 1977. Între 1990 şi 1995 au emigrat 
233508 persoane, ceea ce reprezintă peste 2/3 (68,2%) din numărul celor ce 
au părăsit ţara în cei 13 ani anteriori consideraţi. În anii 1989, 1991 şi 1994 flu-
xurile de emigranţi au fost compuse în mai mare măsură din persoane tinere 
faţă de cele din ceilalţi ani ai intervalului analizat. Emigranţii români au vârsta 
medie situată între limitele de vârstă ale populaţiei active şi sub vârsta medie şi 
mediană a acesteia. Persoanele care emigrează sunt, deci, în majoritate per-
soane active care şi-au terminat studiile şi au dobândit şi o experienţă profesi-
onală. 

Structura emigranţilor, după nivelul studiilor absolvite, evidenţiază o pon-
dere mare a celor care au studii liceale şi postliceale şi superioare (tabel nr. 
40). Dintre persoanele cu studii primare care au emigrat 18,3% între 1977 şi 
1989 şi 22,9% între 1990–1995 erau absolvenţi ai şcolilor profesionale şi tehni-
ce. Ponderea emigranţilor calificaţi a fost de 43% între 1977 şi 1989 şi 43,6% 
între 1990–1995. 

 
Tabel nr. 40 

Structura emigranţilor după nivelul studiilor absolvite  
în perioada 1977-1989 şi 1990-1995 

 1977 -1989 1990 - 1995 

Total 100,0 100,0 

nivel superior 12,0 8,6 

nivel secundar 20.7 2.3.1 

nivel primar 56,1 52,2 

alte situaţii 11,2 16,1 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 514. 

 
În structura profesională, ponderea principală o deţin emigranţii cu studii 

tehnice medii sau superioare (tabel nr. 41). 
 

Tabel nr. 41 
Structura profesională a emigranţilor între 1977-1989 şi 1990-1995 

 1977-1989 1990-1995 

ingineri şi arhitecţi 4,5 4,4 

medici, farmacişti 1,8 1,1 

profesori 2,7 1,9 

economişti 0,5 0,9 

artişti - muzicieni 0,5 0,4 

tehnicieni, maiştri 3,6 2,7 

Sursa: Calculat după Anuarul Demografic al României, CNS, Bucureşti, 1996, p. 514. 

 
Emigraţia are efecte negative pe termen scurt şi lung amplificate de fap-

tul că din emigraţie fac parte absolvenţi ai învăţământului tehnic superior şi 
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mediu. Realizările din domeniul tehnicii se constituie în impulsuri benefice pen-
tru întreaga economie. Pe termen lung, se pierde partea capitalului uman câş-
tigată prin experienţa profesională a generaţiilor anterioare şi transmisă noilor 
generaţii, efectul asupra economiei depinzând de numărul şi importanţa slujbe-
lor şi ocupaţiilor emigranţilor. Având în vedere că structura pe vârste, sexe şi 
pregătire profesională este deosebită de favorabilă din punct de vedere eco-
nomic, plecarea lor, reprezintă o pierdere pentru procesul de producţie în sec-
toarele părăsite, înlocuirea celor plecaţi nu se poate realiza imediat şi, având în 
vedere dinamica proceselor productive, efectul negativ al ruperii lanţului cunoş-
tinţelor profesionale transmise din generaţie în generaţie se va propaga în timp 
cu repercusiuni şi asupra laturii creative ale acestora. 

Emigrarea afectează negativ însuşi evoluţia sistemului demografic prin 
distorsiunile produse în structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe. 
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V. EVOLUŢII DEMOGRAFICE POSIBILE 

 
Numărul mediu al populaţiei din anul 1990 a fost cea mai mare valoare a 

acestui indicator înregistrată pe teritoriul României. După această dată, indica-
torul s-a înscris pe o curbă descendentă. 

Populaţia stabilă – ca limita a unei evoluţii demografice cu mortalitate şi 
natalitate invariabile – calculată pe baza tabelei de mortalitate a anului 1990 şi 
1993, de ex., evidenţiază câteva aspecte importante. 

Dacă natalitatea şi mortalitatea s-ar menţine constante la nivelul din 
1990, respectiv 1993, populaţia României ar avea, la limită, o structură pe vâr-
ste mult mai bună în primul caz decât în cel de-al doilea (tabel nr. 42). 

 
Tabel nr. 42 

Structura pe vârste a populaţiilor stabile calculate pentru anii 1990 şi 
1993 

% 

 1990 1993 

Total 100,0 100,0 

0 -14 ani 26,2 12,5 

15-59 ani 58,7 56,5 

60 şi peste 15,1 31,0 

 
În condiţiile unei rate intrinseci a creşterii naturale de 8,1%, populaţia tâ-

nără ar reprezenta 26,2% faţă de mai puţin de jumătate din această valoare 
(12,5%) în condiţiile unei rate intrinseci a creşterii naturale de –l,5%. Iar popu-
laţia vârstnică, de 60 ani şi peste, reprezintă în cel de-al doilea caz dublul celei 
calculate cu datele anului 1990. 

Populaţia de 0–14 ani are o dependenţă mai mică de sistemul asigurări-
lor sociale decât populaţia de 60 ani şi peste. Valorile raportului de dependen-
ţă, mai mic în primul caz, arată, pe total dar şi în structură, o situaţie mai bună 
(tabel nr. 43). 

 
Tabel nr. 43 

Valorile raportului de dependenţă pentru cele două populaţii stabile 
-%- 

 1990 1993 

Raport de dependenţă* - total 730 769 

0 -14 ani 463 221 

60 ani şi peste 267 548 

*raport între populaţia de 0-14 ani şi populaţia de 60 ani şi peste şi populaţia în vârstă 
de 15-59 ani. 
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Numărul persoanelor vârstnice ce revin la 1000 persoane în vârsta între 
15–59 ani este de peste 2 ori mai mare în al doilea caz decât în primul în defa-
voarea celor tinere, unde situaţia se prezintă invers. 

Dacă mortalitatea şi natalitatea ar rămâne permanent la nivelurile atinse 
în anul 1990, respectiv 1993, structura pe vârste a populaţiei stabile ar fi con-
form graficului nr. 1, respectiv graficul nr. 2 

 
Graficul nr. 1. Piramida vârstelor populaţiei stabile 1990 

 
 

Graficul nr. 2. Piramida vârstelor populaţiei stabile 1993 
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Accentuarea fenomenului îmbătrânirii demografice prin îngustarea bazei 
şi lărgirea vârfului piramidei este evidentă în cazul reducerii numărului popula-
ţiei cu o rată constantă de –1,5%. 

Societatea românească resimte astăzi efectele procesului de îmbătrânire 
demografică nu atât de avansat, comparativ cu alte ţări. Dar, o natalitate scă-
zută şi o eventuală stabilizare a acesteia ar putea determina probleme greu de 
rezolvat pe linia asigurării unei protecţii economico-sociale minime în condiţiile 
scăderii resurselor de muncă şi a creşterii ponderii persoanelor vârstnice. 

Consecinţele economice ar fi evident mai bune în situaţia unei evoluţii 
demografice ca în primul caz decât în al doilea. 

Principalele consecinţe economice ale numărului şi structurii pe vârste a 
populaţiei ar fi determinate de evoluţia: raportului de dependenţă, a indicilor de 
activitate pe vârste, a consumului şi structurii acestuia, şi a posibilităţilor de sa-
tisfacere corespunzătoare a acestuia de către societate. 
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VI. CONSIDERAŢII GENERALE 

 
Ca rezultat al unor niveluri diferenţiate ale natalităţii, mortalităţii şi migra-

ţiei externe, populaţia României a înregistrat tendinţe diferite de creştere, în 
ultimele decenii. Începând din 1990, ca urmare a unui sold migrator extern ne-
gativ şi, din 1992, al unui spor natural negativ, populaţia ţării a scăzut. Evoluţia 
celor două fenomene s-a desfăşurat sinuos. 

Variabilele şi fenomenele demografice s-au înscris într-o evoluţie gene-
rală descendentă cu mulţi ani în urmă. Tendinţa a fost păstrată pe termen lung 
chiar dacă în anumite perioade, de un an sau mai mulţi, ea a fost temporar în-
treruptă. 

Astfel, aflată de decenii într-o tendinţă de scădere, în ciuda politicilor 
pronataliste forţate din anii ‘70 şi ‘80, natalitatea a scăzut, deşi neuniform. Din 
1990, reducerea natalităţii a fost constantă şi mai intensă. 

După o scădere apreciabilă, până în anii ‘60, mortalitatea a avut o ten-
dinţă de creştere neuniformă până în 1990, dar constant crescătoare după 
această dată. Aceasta s-a realizat, în special, pe seama fenomenului de 
„supramortalitate masculină‖ prezent în cadrul tuturor grupelor de vârstă. Ca 
urmare, durata medie de viaţă a populaţiei masculine a scăzut până în preajma 
celei înregistrată în primii ani ai deceniului al şaptelea. 

În sfera nupţialităţii, numai redresarea situaţiei economice ar fi de natură 
să stimuleze formarea familiilor şi a gospodăriilor. În acelaşi timp, amplificarea 
divorţialităţii şi a fenomenului de văduvie sunt de natură să favorizeze 
decoabitarea, deci creşterea numărului gospodăriilor unifamiliale. De aseme-
nea disocierea persoanelor vârstnice de familiile multinucleale va conduce la 
creşterea numărului de gospodarii unifamiliale. Se prevăd deci, în viitor, creşte-
rea numărului gospodăriilor care vor evolua diferenţiat în structură, corelat cu 
tendinţa structurii pe vârstă şi cu fenomenele de nupţialitate, divorţialitate şi 
văduvie. Aceasta se va reflecta direct în evoluţia numărului de persoane pe o 
gospodărie. 

Dinamica numărului populaţiei pe judeţe prezintă diferenţieri ca tendinţă 
şi intensitate, sub influenţa factorilor menţionaţi şi ai evoluţiei social-economice 
specifice judeţelor. 

Migraţia, în special cea internă, a condus la un dezechilibru al structurii 
pe vârste pe cele două medii şi pe sectoare de activitate economică. Este evi-
dentă îmbătrânirea demografică a satelor. Populaţia are, în ultima perioadă, o 
relativă tendinţă de stabilizare teritorială. 

După 1990, deci, variabilele demografice au evoluat negativ în măsură 
semnificativă. Ca fin barometru, sistemul demografic a recepţionat negativ şi 
ostil mediul socioeconomic.  
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Ca sistem ce se intersectează cu sistemul economic, configuraţia siste-
mului populaţiei îl influenţează pe acesta prin caracteristicile sale de mărime, 
structură, fluxuri, repartiţie teritorială. Influenţele sunt cu atât mai complexe cu 
cât ansamblul nu este suma subsistemelor care se află simultan în conexiune 
cu alte subsisteme ca: sistemul educaţional, mediul natural, social ş.a. 

Factorii explicativi ai acestei evoluţii sunt cu siguranţă socioeconomici 
dar şi psihologici, culturali ş.a. Ei aparţin perioadei actuale dar, prin formare şi 
evoluţie, şi perioadelor trecute. Cum au apărut, dar mai ales, cum s-au modelat 
şi acţionat ei de-a lungul timpului, în ce măsură sunt aceeaşi şi astăzi sunt în-
trebări ce îşi aşteaptă răspunsul. El este aşteptat să lumineze procesul tranziţi-
ei demografice în România atât pe ansamblu cât şi în profil teritorial, pe provin-
cii şi regiuni. 

Acesta este un obiectiv ambiţios care reclamă un efort deosebit dar re-
zultatul este util în înţelegerea situaţiei actuale dar şi de perspectivă, a relaţiilor 
demografie-economie. Orice strategie sau politică a dezvoltării are în vedere 
cum se va desfăşura aceasta şi pentru cine se desfăşoară. Orice activitate 
este desfăşurată de om şi însuşirile şi pregătirea lui orientează dezvoltarea, 
dau conţinut şi conferă dinamism tuturor aspectelor dezvoltării. 

De aceea istoria demoeconomică în România va lumina nu numai trecu-
tul dar cu siguranţă va constitui şi o descindere pentru o bună proiectare a evo-
luţiilor viitoare. Din această perspectivă prezentul demers se doreşte începutul 
unui efort interdisciplinar. În ce ne priveşte el va fi continuat şi îmbunătăţit 
printr-o abordare aprofundată, eventual prin periodizare. 
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Anexa nr. 3. Piramida vârstelor populaţia la 1 ianuarie 1997 
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Anexa nr. 4. Conţinutul nivelurilor de instruire: 
 

1956: superior: şcoală superioară; 
secundar: şcoală medie; 
primar: şcoală de 7 ani, şcoală de 4 ani, şcoală de 4 ani neterminată şi 
şcoală nedeclarată; 

1966: superior: instituţii de învăţământ superior. 
secundar: şcoală media de cultură generală şi şcoli tehnice şi de specia-
litate;  
primar: şcoală profesională şi de meserii, şcoala generală de 8(7) ani şi 
şcoli primare şi alte situaţii; 

1977: superior: instituţii de învăţământ superior,  
secundar: licee real-umaniste, licee de specialitate, şcoli tehnice de spe-
cializare post liceală şi de maiştri;  
primar: şcoli profesionale de meserii şi ucenicie la locul de muncă, şcoa-
lă generală (de 7,8 şi 10 ani) şi prima treaptă de liceu şi şcoli primare şi 
alte situaţii; 

1992:  superior: instituţii de învăţământ superior; 
secundar: licee real-umaniste, licee de specialitate, şcoli tehnice de spe-
cializare post-liceală şi de maiştri;  
primar: şcoli profesionale de meserii şi ucenicie la locul de muncă, şcoa-
lă generală (de 7, 8 şi 10 ani) şi prima treaptă de liceu şi şcoli primare şi 
alte situaţii. 
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ŞOMAJUL ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1991-1996 

 

 
Perioada de tranziţie la economia de piaţă se caracterizează printr-un 

proces complex şi de durată de reorganizare şi restructurare a economiei naţi-
onale fapt ce a atras după sine apariţia fenomenului de şomaj. 

Prin definiţie şomer înseamnă persoana aptă de muncă, în vârstă de 18 
ani până la pensionare, care nu are un loc de muncă, este disponibil pentru a 
desfăşura o activitate economico-socială aducătoare de venituri, care s-a în-
scris la oficiul forţei de muncă şi şomaj. În numărul şomerilor se includ şi ab-
solvenţii instituţiilor de învăţământ (profesional, liceal şi superior), în vârstă de 
18 ani sau 16 ani împliniţi după caz, şi care după absolvirea formei de învăţă-
mânt nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii şi să aibă un loc de muncă 
aducător de venituri băneşti. 

Şomajul este un proces economico-social complex care însoţeşte, în 
mod inevitabil, construirea economiei de piaţă dar care poate fi controlat şi stă-
pânit iar influenţa lui negativă poate fi limitată în vederea protecţiei sociale a 
populaţiei de riscurile reformelor economice. 

În acelaşi timp, şomajul reflectă un dezechilibru economic cu influenţă di-
rectă asupra nivelului de trai al populaţiei, prin diminuarea drastică a resurselor 
băneşti ale familiilor celor care îşi pierd locul de muncă, la care se adaugă 
stresul de ordin moral şi psihologic al celor aflaţi în situaţia de şomer. 

1. ŞOMAJUL CA PROBLEMĂ SOCIO-ECONOMICĂ 

Societatea contemporană trebuie să facă faţă efectelor negative pe care 
le generează un şomaj ridicat, acesta nefiind numai un fenomen socio-
economic care arată dezechilibrul ce apare şi persistă pe piaţa muncii ci, este 
un punct de criză care trebuie depăşit. Aspectele sociale negative ale şomaju-
lui devin tot mai evidente şi din această cauză soluţiile pentru diminuarea lui 
constituie un punct de referinţă atât pentru specialiştii din domeniu cât şi pentru 
guvernanţi. 

1.1. Scurtă incursiune asupra fenomenului de şomaj 

Abordările asupra şomajului sunt diferite de la o ţară la alta concreti-
zându-se în raport cu situaţiile reale existente la un moment dat. Astfel, în An-
glia anilor 1920-1930 nivelul şomajului, pentru situaţia de ocupare deplină a 
forţei de muncă, se ridica după unii autori la circa 3% din populaţia activă, iar 
pentru alte ţări europene (Franţa, Germania) se apreciază că imediat după cel 
de-al doilea război mondial acest nivel era ilustrat de o rată a şomajului de  
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1-2%. Pentru SUA nivelul respectiv a crescut la 5%, dar s-a diminuat la începu-
tul anilor 1980 coborând sub 4%. 

În ultimii 20 de ani, în Europa Occidentală acest nivel a crescut foarte 
mult. Prin raportare la gama diversă de situaţii posibile se estimează că, în 
prezent, ocuparea deplină a forţei de muncă presupune un şomaj de 1,5-4%. 

Fiecare stat are o modalitate specifică de intervenţie în problema şoma-
jului dar dincolo de acestea există câteva modele prin care apariţia, evoluţia şi 
consecinţele şomajului sunt explicate. De asemenea sunt prevăzute şi măsuri-
le prin care se poate interveni pentru diminuarea sau păstrarea şomajului la 
niveluri acceptabile. 

În ţările care fac parte din Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Eco-
nomică (OCDE) măsurile de diminuare a şomajului diferă unele de altele în 
funcţie de tipul de asigurări sociale, testarea mijloacelor şi beneficiile universa-
le, folosirea măsurilor active în domeniul şomajului. În două lucrări de referinţă

1
 

sunt descrise şi explicate modelele statelor bunăstării. 
 
a) Modelul liberal: Statele Unite ale Americii 
În cadrul acestui model statul nu intervine în crearea locurilor de muncă. 

Piaţa este cea care prin mecanismul cererii şi ofertei reglează disfuncţionalităţi-
le apărute pe piaţa muncii. Se pune accent pe măsurile pasive în domeniul 
şomajului şi în special pentru plata ajutorului de şomaj iar măsurile active sunt 
fragmentare şi nesemnificative. Chiar dacă intervenţia statului are o importanţă 
redusă în ultimele decenii în SUA au fost create numeroase locuri de muncă. 
Această evoluţie este determinată de o mare flexibilitate a pieţei muncii. S-au 
creat locuri de muncă mai prost plătite, dar mai avantajoase dacă ne raportăm 
la ajutorul de şomaj. 

 
b) Modelul social-democrat: Suedia 

Măsurile active sunt cele mai dezvoltate din ţările OCDE. Se vizează o 
ocupare aproape deplină a forţei de muncă, Suedia fiind renumită pentru nive-
lul foarte scăzut al şomajului. Acest nivel este determinat de cheltuielile buge-
tare ridicate pentru recalificare, mobilitatea muncii, ocupare rapidă şi crearea 
directă a locurilor de muncă. Statul este principalul artizan pe piaţa muncii care 
încearcă să prevină disfuncţionalităţile şi să atenueze şocurile provocate de 
căderile în şomaj. 

 
c) Modelul conservator: Germania 
În Germania se combină măsurile active cu cele pasive în domeniul şo-

majului. Acest dualism rămâne în seama landurilor care, în funcţie de situaţiile 
apărute pot accentua un tip sau altul de măsuri. Un rol foarte important îl are 

                                                        
1
 Politici sociale, România în context european (Elena şi Cătălin Zamfir) şi Children and 
the Transition to the Market Economy (Gosta Esping Anderson şi John Micklewright). 
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pregătirea vocaţională prin care se încearcă sincronizarea între cerinţele pieţei 
şi forţa de muncă calificată. 

Prezentăm în continuare o parte din caracteristicile celor 3 modele ale 
statelor bunăstării. Aceste caracteristici sunt în strânsă legătură cu şomajul. 

 
Tabelul 1 

Principalele caracteristici ale statelor bunăstării cu implicaţii asupra şo-
majului 

 Modelul liberal  
SUA 

Modelul conserva-
tor Germania 

Modelul social- 
democrat Suedia 

Administrarea mixtă între piaţă şi stat 
dar cu accent pe piaţă 

corporativ stat 

Rolul pieţei major limitat minor 

Rolul testării mijloacelor major limitat minor 

Asigurarea de servicii de 
către stat 

limitată limitată majoră 

Măsuri pentru ocuparea 
deplină 

minore limitate majore 

 

1.2. Puncte de vedere legate de şomaj şi conceptul de şomer 

Caracterul negativ al şomajului (când depăşeşte anumite rate) rezultă 
din faptul că afectează o parte a populaţiei active disponibile care nu poate să-
şi asigure locurile de muncă. Cu toate că, existenţa şomajului este acceptată în 
unanimitate, definirea noţiunii de şomer naşte o serie de controverse. 

Un criteriu esenţial în explicarea acestei situaţii ar putea fi dorinţa de a 
lucra sau de a nu lucra, astfel spus caracterul voluntar sau involuntar al situaţi-
ei de şomer. Acest aspect este important pentru toate situaţiile în care se poate 
afla o persoană (mai puţin pentru persoanele deja ocupate). Evoluţiile ar putea 
fi următoarele: 

a) Caracterul involuntar al şomajului. Şomerii care doresc loc de mun-
că şi îl găsesc pot trece de la şomaj la: 

 stagii de recalificare; 

 munci mărunte, timp parţial de lucru, slujbe provizorii; 

 activităţi publice; 

 ocupare totală. 
După cum se observă, dorinţa de a lucra (cu eforturile de rigoare) poate 

conduce progresiv la ameliorarea situaţiei. 
b) Caracterul voluntar al şomajului. Şomerii care nu doresc să mun-

cească vor prefera situaţia în care se află mulţumindu-se cu ajutorul de şomaj 
sau cu alte forme de sprijin (în special asistenţă socială) după expirarea ter-
menului de acordare a ajutorului de şomaj. 
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O definiţie dată de Biroul Internaţional al Muncii aduce o serie de clarif i-
cări. Conform acesteia, sunt consideraţi şomeri toate persoanele care în cur-
sul unei perioade de referinţă îndeplinesc concomitent următoarele trei con-
diţii: să nu aibă loc de muncă; să caute loc de muncă; să fie apte (disponibile) 
de a munci imediat. 

În general, asemenea criterii se regăsesc în legislaţiile fiecărui stat în 
parte, ele fiind diferite de la o ţară la alta după cum rezultă şi din tabelul urmă-
tor care dă posibilitatea realizării unor comparaţii. 

 
Tabelul 2 

Tabel comparativ al regimului de securitate socială în unele state membre 
ale Comunităţii Europene 

Ţara Sfera de cuprindere Principalele condiţii 

Belgia Toţi lucrărtorii asiguraţi la securi-
tatea socială Tinerii care la termi-
narea studiilor nu au loc de mun-
că 

Să fie fără muncă şi fără remuneraţie 
Să fie apt de muncă şi înscris ca solici-
tant de loc de muncă la un oficiu de 
forţă de muncă 

Danemarca Lucrătorii salariaţi şi independenţi 
între 16-65 ani, membri ai unei 
case de şomaj 

Să fie apt de muncă 
Şomer involuntar 
Înscris la un oficiu de plasare 

Franţa Toţi lucrătorii salariaţi Să fie în căutarea unui loc de muncă şi 
fizic apt să-l exercite 

Italia Toţi lucrătorii salariaţi - alocaţie de 
şomaj 
Lucrători din anumite categorii 
sau localităţi care nu satisfac ce-
rinţa de mai sus 

Să fie înscris şi la dispoziţia unui oficiu 
de plasare 

Olanda Toţi lucrătorii salariaţi până la vâr-
sta de 65 ani 

Să fie la dispoziţia oficiului de plasare 
Să fie apt de muncă şi disponibil de a 
munci 

Marea Britanie Toţi salariaţii Să fie apt de muncă 
Să fie dispus să muncească pentru 
un patron 
Să fie înscris la oficiul de plasare Să 
nu fie în şomaj ca urmare a plecării 
voluntare 

 
Se poate spune că, definiţia oferită de BIM oferă un cadru orientativ pen-

tru ţările lumii. În funcţie de condiţiile reale existente în fiecare ţară se stabilesc 
criteriile prin care o persoană este sau nu este declarată şomer. 

În România Legea şomajului (Legea 1/1991, modificată de 4 ori până în 
1996), defineşte statutul legal de şomer şi condiţiile pe care trebuie să le în-
deplinească o persoană în vederea obţinerii ajutorului de şomaj sau alocaţiei 
de sprijin. 

Conform acestei legi, sunt consideraţi şomeri, în România, următoarele 
persoane: 
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(a) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa 
unităţii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în co-
operaţia meşteşugărească din motive neimputabile lor; 

(b) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa 
unităţii, dacă s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărârea organului com-
petent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovăţiei per-
soanei în cauză, iar reintegrarea în muncă nu mai este obiectiv po-
sibilă la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea care 
a preluat patrimoniul acesteia; 

(c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa 
lor, pentru motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup ve-
chimea în muncă; 

(d) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durată 
determinată; 

(e) persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă sau calitatea de 
membru în cooperaţia meşteşugărească, în cazurile prevăzute de 
lit.a) şi d), beneficiază de ajutor de şomaj, dacă au o vechime în 
muncă de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de 
înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj; 

(f) absolvenţii de învăţământ care, în termen de un an de la absolvire, 
nu s-au angajat şi nu au beneficiat integral de ajutor de integrare 
profesională vor primi ajutor de şomaj indiferent de vechimea în 
muncă; 

(g) persoanele fizice autorizate să presteze o activitate individuală şi 
membrii asociaţiilor familiale care îşi desfăşoară activitatea în teme-
iul Decretului-lege nr. 54/1990, dacă au contribuit la constituirea 
fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe o perioadă de 12 luni în 
ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii, în situaţia în care şi- au în-
cheiat activitatea, renunţând la autorizaţia de funcţionare; 

(h) absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 18 ani, 
care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătatea din 
salariul de bază minim brut pe ţară şi care, într-o perioadă de 60 de 
zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit 
pregătirii profesionale; 

(i) absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de cel puţin 18 ani, în 
cazuri justificate de lipsa susţinătorilor legali sau imposibilitatea do-
vedită a acestora de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată 
minorilor; 

(j) j) tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost înca-
draţi cu contract de muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile de la 
data lăsării lor la vatră nu s-au putut angaja; 

(k) k) absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapaţi, care nu au loc de 
muncă. 
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Pentru a putea beneficia de ajutorul de şomaj sau de ajutorul de integra-
re profesională, persoanele îndreptăţite trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

 să fie înscrise la oficiile forţei de muncă şi protecţie socială judeţeană 
sau din cadrul Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a mu-
nicipiului Bucureşti, unde îşi au domiciliul sau, după caz, unde îşi au 
reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate; 

 starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, să le permită să fie în-
cadrate în muncă. 

1.3. Cauzele şomajului şi principalele tipuri de şomaj 

In legătură cu apariţia şomajului şi tipurile de şomaj există mai multe 
puncte de vedere. Referirile vor fi făcute în funcţie de explicaţiile apărute de-a 
lungul timpului. 

Şomajul voluntar - apare atunci când o parte din ofertanţii de muncă nu 
acceptă să se angajeze la salariul care se formează pe piaţă. Acest tip de şo-
maj este datorat insuficienţei ofertei în raport cu cererea. 

Şomajul involuntar - apare atunci când ofertanţii de muncă doresc să 
se angajeze dar nu reuşesc deoarece cererea de muncă este insuficientă în 
raport cu oferta. 

Şomajul din zilele noastre este predominant involuntar dar se întâlneşte 
într-o cotă mai redusă şi şomajul voluntar. El se formează prin două modalităţi: 

 pierderea locurilor de muncă de către o parte a populaţiei ocupate; 

 creşterea ofertei de muncă prin realizarea de către noile generaţii a 
vârstei legale pentru a se angaja şi prin afirmarea dorinţei unor per-
soane inactive de a se integra pe piaţa muncii. 

În primul caz, în funcţie de cauzele directe care îl determină se disting 
mai multe tipuri de şomaj: 

a) Şomajul structural - se produce atunci când apar modificări în struc-
tura cererii de forţă de muncă ca urmare a necorelării între calificările cerute şi 
cele oferite. 

Implicit se ajunge la un dezechilibru între cerere şi ofertă, din punct de 
vedere profesional şi geografic. Dacă salariul este flexibil iar costurile privind 
ocuparea şi mobilitatea geografică sunt reduse acest tip de şomaj poate fi eli-
minat. De asemenea, este necesară creşterea investiţiilor, recalificarea celor 
afectaţi de restructurare şi reorientarea învăţământului. 

b) Şomajul ciclic (conjunctural) este cauzat de crizele economice şi 
este asociat cu fluctuaţii în activităţile de afaceri ca urmare a declinului cererii 
agregate. Poate fi resorbit prin creşterea cheltuielilor bugetare şi reducerea ta-
xelor. Alte politici pot fi folosite direct asupra şomerilor prin acordarea de credi-
te firmelor care îi angajează şi prin dezvoltarea programelor publice de muncă. 
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c) Şomajul tehnologic determinat de înlocuirea vechilor tehnici şi teh-
nologii cu altele noi, precum şi de centralizarea unor capitaluri şi unităţi eco-
nomice cu restrângerea locurilor de muncă. 

Reducerea acestui şomaj se poate realiza prin recalificarea forţei de 
muncă în concordanţă cu nevoile specifice din acea perioadă. 

d) Şomajul sezonier cauzat de întreruperi ale activităţilor dependente de 
factorii naturali, cum sunt, cele din agricultură, construcţii, lucrări publice etc. 

e) Şomajul intermitent (fricţional) apare datorită dinamismului pieţei 
muncii, imperfecţiunii sistemului informaţional şi reprezintă intervalul în care o 
persoană care a părăsit un loc de muncă îşi găseşte un altul. Acest tip de şo-
maj este determinat de intrările şi ieşirile de pe piaţa muncii şi de viteza cu care 
şomerii îşi găsesc loc de muncă. 

f) Şomajul de discontinuitate care afectează femeile şi este cauzat de 
întreruperea activităţii din motive familiale şi de maternitate. 

Cel de-al doilea proces generator de şomaj are două aspecte majore. 
Unul priveşte noile generaţii care ajung pe piaţa muncii şi doresc să se angaje-
ze iar celălalt se referă la grupele de populaţie activă disponibilă care n-au mai 
lucrat şi sunt nevoite să se încadreze pe un loc de muncă. În această din urmă 
situaţie intrarea pe piaţa muncii este determinată de diminuarea posibilităţilor 
de trai în condiţiile unor venituri considerate altădată sigure şi suficiente, inten-
sificarea mişcării de emancipare a femeilor care nu se mai mulţumesc cu o via-
ţă pasivă, ruinarea micilor producători. 

1.4. Resursele de muncă  

reprezintă acea parte a populaţiei care, în funcţie de condiţiile econom i-
ce, biologice şi sanitare dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale 
care-i permit să îndeplinească o anumită muncă. Ele includ următoarele cate-
gorii de populaţie: 

 populaţia în vârstă de muncă (întreaga populaţie masculină între 16 şi 
62 ani inclusiv şi populaţia feminină între 16 şi 57 ani inclusiv din care 
se scad numărul populaţiei inapte de muncă); 

 populaţia sub şi peste limita de muncă ocupată efectiv în economia 
naţională. 

În perioada 1991 -1996, resursele de muncă ale ţării au avut următoarele 
evoluţii: 

Tabelul 3 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Resurse de muncă - mii 
persoane- 

13.074 13.138 13.222 13.237 13.277 13.326 

Proportia în populaţia to-
tală -'% 

56,4 57,7 58,1 58,2 58,5 58,9 

Dinamica - % 100,0 100,5 101,1 101,2 101,6 101,9 

Sursă: Comisia Naţională pentru Statistică, Calcule efectuate de I.C.C.V. 
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Într-o perioadă de 6 ani, resursele de muncă ale României au cunoscut o 
creştere moderată datorată, în general, tendinţei de scădere a numărului total 
al populaţiei, ca urmare a diminuării natalităţii, sporului negativ al migraţiei ex-
terne etc., fapt cea condus la o diminuare a populaţiei active ocupate şi spori-
rea populaţiei active neocupată. 

Populaţia activă ocupată reprezintă persoanele care au o ocupaţie 
aducătoare de venit pe care o exercită în mod obişnuit în una din ramurile eco-
nomiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială, pe ba-
za unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu), în scopul 
obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plata în natură etc. (exclusiv forţele 
armate). 

Populaţia activă neocupată în vârstă de muncă (bărbaţi între 16-62 
ani, femei între 16-57 ani) reprezintă persoanele care nu desfăşoară o activita-
te economico-socială şi care se află în una din următoarele situaţii: şomeri, 
elevi-studenţi, pensionari, persoane casnice, persoane handicapate întreţinute 
de stat sau de alte persoane, persoane care se întreţin din alte venituri decât 
cele provenite din muncă (chirii, dobânzi etc.). 

 
Tabelul 4 

Numărul şi structura populaţiei active 
- mii persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Resurse de muncă - total 13.074 13.138 13.222 13.237 13.277 13.326 

Populaţia activă ocupată 10.786 10.458 10.062 10.012 9.493 9.404 

Populaţia activă neocupată 2.288 2.680 3.160 3.225 3.784 3.922 

 
Structura - în procente- 

 
Resursele de mun-
că - total 

100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 

Populaţia activ ocu-
pată 

82,5 79,6 76,1 75,6 71,5 70,6 

Populaţia activă 
neocupată 

17,5 20,4 23,9 24,4 28,5 29,4 

Sursă: Comisia Naţională pentru Statistică Calculul efectuat de ICCV 

 
Rata de ocupare a resurselor de muncă a înregistrat o tendinţă continuă 

de scădere de la 82,5% în anul 1991 la 70,6% în 1996 concomitent cu sporirea 
ratei de neocupare a persoanelor active (de la 17,5% în anul 1991 la 29,4%% 
în anul 1996). 

Pe ramuri de activitate, scăderi importante ale populaţiei ocupate s-au 
produs în industrie (cu deosebire în industria prelucrătoare), transporturi, con-
strucţii etc. În acelaşi timp se constată o creştere a populaţiei ocupate în agri-
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cultură, ponderea populaţiei ocupate în agricultură în anul 1996, reprezentând, 
34,6% din populaţia activă ocupată faţă de 28,9 % în 1991. 

Restrângerea drastică a activităţii în construcţii a condus la reducerea 
numărului de salariaţi din acest sector faţă de anul 1990. Astfel, lipsa unor sur-
se de finanţare a lucrărilor de investiţii a determinat ca, un volum mare de con-
strucţii existente în diferite faze de finalizare, la începutul anului 1990, să nu fie 
terminate nici până în prezent. 

În acelaşi timp un număr însemnat de muncitori constructori se angajea-
ză în alte ţări, în principal în Germania şi Israel, pentru a câştiga veniturile ne-
cesare întreţinerii lor şi a familiilor. 

Aplicarea, începând de la 1 martie 1990, a prevederilor Decretului-Lege 
privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariaţi în ideea creării de 
noi locuri de muncă atât pentru absolvenţii diferitelor forme de învăţământ şi 
pentru alte categorii ale populaţiei active care nu erau încadrate în muncă, nu a 
dat rezultatele scontate deoarece, odată cu începerea procesului de privatizare 
a apărut restrângerea activităţii economice, scăderea numărului de salariaţi şi 
apariţia fenomenului de şomaj. 

 
Tabelul 5 

Nivelul şi structura populaţiei ocupate pe principalele sectoare  
de activitate, în anii 1991-1996 

- mii persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 10.786 10.458 10.062 10.012 9.493 9.404 

din care:  
- agricultură şi silvi-
cultură 

 
 

3.205 

 
 

3.443 

 
 

3.614 

 
 

3.647 

 
 

3.265 

 
 

3.339 

- industrie 3.803 3.301 3.030 2.882 2.714 2.697 

- alte sectoare nea-
gricole 

 
3.778 

 
3.714 

 
3.418 

 
3.482 

 
3.514 

 
3.368 

 
 
Structura - în procente - 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

din care:  
- agricultura şi silvi-
cultura 

 
 

29,7 

 
 

32,9 

 
 

35,9 

 
 

36,4 

 
 

34,4 

 
 

35,5 

- industrie 35,3 31,6 30,1 28,8 28,6 28,7 

- alte sectoare nea-
gricole 

 
35,0 

 
35,5 

 
34,0 

 
34,8 

 
37,9 

 
35,8 

Sursă: Comisia Naţională pentru Statistică Calcule efectuate de ICCV 

 
Procesul de privatizare s-a desfăşurat în mod lent fapt ce se reflectă în 

structura populaţiei ocupate pe forme de proprietate. 
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Tabelul 6 
Structura populaţiei ocupate pe forme de proprietate, în anii 1993 şi 1996 

Anul Total din care pe forme de proprietate: 

publică mixtă privată coopera-
tistă 

obştească 

1993 100,0 51,6 2,0 43,8 2,5 0,1 

1996 100,0 47,6 2,4 48,7 1,0 0,3 

Diferenţe procentuale % - -4,0 +0,4 +4,9 -1,5 +0,2 

Sursă: Comisia Naţională pentru Statistică, Calcul efectuat de I.C.C.V. 

 
Dacă în anul 1993 populaţia ocupată în sectorul public reprezintă mai 

mult de jumătate din numărul total al populaţiei ocupate iar în sectorul privat 
era de 43,8% din total, peste trei ani raportul s-a schimbat în sensul că popula-
ţia ocupată în sectorul public reprezintă 47,6% din total, în timp ce populaţia 
ocupată în sectorul privat era de 48,7%. 

În perioada 1991-1996, creşte constant ponderea populaţiei active ocu-
pate în agricultura şi silvicultură, exploatarea forestieră şi economia vânatului 
(de la 29,7% în anul 1991 la 35,5% în anul 1996), scade conţinu ponderea po-
pulaţiei active ocupată în industrie (de la 35,3% în anul 1991 la 28,7% în anul 
1996) şi se menţine aproximativ constantă ponderea populaţiei active ocupate 
în celelalte sectoare neagricole (de la 35,0 % în 1991 la 35,8% în 1996), (ane-
xa 1). 

În ce priveşte numărul salariaţilor acesta a înregistrat o scădere conti-
nuă, în întreaga perioadă 1991 -1996 (anexa 2). 

 
Tabelul 7 

Numărul şi structura salariaţilor pe principalele sectoare de activitate în 
anii 1991-1996 

- mii persoane- 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total 7.574 6.888 6.672 6.438 6.160 5.939 

din care: 
-agricultura şi silvicultura 

708 654 648 575 503 442 

- industrie 3.643 3245 3.017 2.856 2.615 2.586 

-alte sectoare neagricole 3.223 2.489 3.007 3.007 3.042 2911 

 
STRUCTURA - în procente - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

din care:  
- agricultura şi silvi-
cultura 

 
 

9,3 

 
 

9,5 

 
 

9,7 

 
 

8,9 

 
 

8,2 

 
 

7,4 

- industrie 48,1 47,1 45,2 44,4 42,4 43,6 

- alte sectoare nea-
gricole 

42,6 43,4 45,1 46,7 49,4 49,0 

Sursă: Comisia Naţională pentru Statistică Calculul efectuat de ICCV 
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2. FENOMENUL ŞOMAJULUI 

 
În ţara noastră fenomenul şomajului a apărut în anul 1991, a sporit an 

de an până în anul 1994 când s-a înregistrat cel mai ridicat număr de şomeri 
(1223,9 mii persoane) după care numărul acestora a început să scadă, ajun-
gând la finele anului 1996 la 657,6 mii persoane. 

 
Tabelul 8 

Numărul şi dinamica şomerilor înregistraţi la 
Oficiul Forţelor de Muncă, în anii 1991-1996 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Numărul şomerilor înregis-
traţi - mii persoane 

337,4 929,0 1164,7 1223,9 998,4 657,6 

Dinamica - în % - 100,0 275,3 345,2 362,7 295,9 194,9 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate la ICCV 

 
Comparativ cu anul 1991, anul când se înregistrează în ţara noastră în 

mod oficial apariţia fenomenului de şomaj, numărul şomerilor a sporit de 2,8 ori 
în anul 1992, de 3,5 ori în 1993, de 3,6 ori în 1994, de 3,0 ori în 1995 şi de 1,9 
ori în 1996. 

Rata şomajului calculată ca raport între numărul şomerilor înregistraţi şi 
populaţia activă (populaţia ocupată plus numărul de şomeri) a cunoscut urmă-
toarea evoluţie: 

 
Tabelul 9 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Numărul şomerilor înre-
gistraţi - mii persoane 

337,4 929,0 1164,7 1223,9 998,4 657,6 

Populaţia activă (popula-
ţia ocupată + număr de 
şomeri) - mii persoane 

11123,4 11387,0 11226,7 11235,9 10491,4 10438,0 

Rata şomajului - în pro-
cente 

3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,3 

Sursă: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
În anul 1991 rata şomajului era de 3,0%, sporind apoi an de an, ajun-

gând în anul 1994 la 10,9% iar apoi prezintă o tendinţă de scădere, astfel că în 
anul 1996 rata şomajului era de 6,3 şomeri la 100 persoane active (anexa nr. 
3, 4, 5 şi 6). În profil teritorial rata şomajului - a cunoscut în această perioa-
dă variaţii în limite destul de largi (de la 2,8% rata şomajului în anul 1992 în 
judeţul Gorj la 24,1% rata şomajului în 1994 în judeţul Vaslui. 
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Rata şomajului în anul 1996, în profil teritorial ia valori cuprinse între 
2,1 % în judeţul Timiş, 2,6% în judeţul Arad şi Bihor etc. şi 10,0% în judeţul Bo-
toşani, 10,9%, în judeţul Hunedoara, 11,0% în judeţul Suceava, 11,5% în jude-
ţul Vâlcea şi 12,6% în judeţul Neamţ (anexa nr. 7). 

 
Tabelul 10. Nivelul şi structura numărului de şomeri (pe sexe) în anii 

1991-1996 
- mii persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL ŞOMERI 337,4 929,0 1164,7 1223,9 998,4 657,6 

Bărbaţi 128,9 365,9 479,2 530,6 446,9 302,2 

Femei 208,5 563,8 685,5 693,3 551,5 355,4 

 
STRUCTURA - în procente - 

TOTAL ŞOMERI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bărbaţi 38,2 39,4 41,1 43,4 44,8 46,0 

Femei 61,8 60,6 58,9 56,6 55,2 54,0 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 

 
În anul 1991 proporţia femeilor-şomer era de 61,8% din numărul total al 

şomerilor iar a bărbaţilor de 38,2%. În anii ce au urmat proporţia femeilor-
şomer a cunoscut o scădere continuă ajungând, în anul 1996, la 54,0% din 
numărul total al şomerilor concomitent cu sporirea ponderii şomerilor-bărbaţi. 

Totuşi mai mult de jumătate din numărul total al şomerilor îl reprezintă 
şomerii - femei cu implicaţii deosebite asupra nivelului de trai al familiilor. 

Caracteristic şomajului din ţara noastră este faptul că ponderea cea mai 
mare în numărul şomerilor pe grupe de vârste o deţin tinerii sub 25 de ani. 

 
Tabelul 11 

Structura şomerilor pe grupe de vârste 
- în procente - 

 15.XII.1992 31.XIl.1993 31.XIl.1994 31.XII.1995 31.XII.1996 

TOTAL ŞOMERI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

sub 25 ani 41,0 40,3 44,0 44,1 50,9 

25-29 ani 14,5 15,4 15,5 14,3 12,2 

30-39 ani 23,1 22,3 19,9 18,3 15,2 

40-49 ani 14,0 14,2 13,4 15,3 14,3 

50-55 ani 4,8 5,6 5,1 5,7 5,2 

peste 55 ani 2,6 2,2 2,1 2,3 2,2 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 

 
Ponderea şomerilor sub 25 ani în numărul total al şomerilor variază de la 

40,3% la 31 decembrie 1993 la 50,9% la 31 decembrie 1996. Deci mai mult de 
jumătate din numărul total al şomerilor în anul 1996 erau tineri sub 25 ani. Da-
că la aceste grupe de vârste se adaugă şi grupa de 25-29 ani înseamnă că ti-
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nerii sub 30 de ani deţin o pondere de peste 63% din numărul total al şomerilor 
(anexa nr. 8 şi 9). 

Gruparea şomerilor-femei pe vârste scoate în evidenţă o sporire a 
ponderii şomerilor-femei în vârste de sub 25 ani respectiv a celor de până la 30 
ani. 

Tabelul 12 
Structura şomerilor-femei pe grupe de vârste 

- în procente - 

 15.XII.1992 31.XII.1993 31.XII.1994 31.XII.1995 31.XII.1996 

TOTAL ŞOMERI 
FEMEI 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

sub 25 ani 42,2 42,6 45,7 47,3 51,9 

25-29 ani 16,2 17,3 17,3 15,9 13,8 

30-39 ani 24,1 23,3 21,1 19,2 16,6 

40-49 ani 12,7 12,3 11,8 13,2 13,5 

50-55 ani 3,5 3,9 3,6 3,8 3,7 

peste 55 ani 1,3 0,6 0,5 0,6 0,5 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 

 
Ponderea şomerilor-femei sub 25 de ani în numărul total al şomerilor-

femei variază de la 42,2% la 15 decembrie 1992 la 51,9% la 31 decembrie 
1996. 

Dacă la această grupă de vârstă (sub 25 ani) se adaugă grupa 25-29 
ani, atunci, în anul 1996, peste 65% (65,7%) din numărul total al femeilor-
şomeri erau în vârsta de sub 30 ani (anexa nr. 10 şi 11). 

O problemă deosebită în analiza situaţiei şomerilor o constituie durata 
şomajului. 

Repartizarea persoanelor care au beneficiat de ajutor de şomaj sau alo-
caţie de sprijin, după durata şomajului pe sexe, la 31 decembrie 1996 se 
prezintă astfel: 

 
Tabelul 13 

- în procente - 

 TOTAL 1 zi -  
3 luni 

3-6  
luni 

6-9 
luni 

9-12 
luni 

12-15 
luni 

15-18 
luni 

18-21 
luni 

21-24 
luni 

24-37 
luni 

TOTAL 100,0 24,1 10,3 9,4 4,9 13,4 6,5 7,8 9,6 14,0 

Bărbaţi 100,0 24,4 11,5 10,1 3,9 13,2 6,3 7,3 8,7 14,6 

Femei 100,0 23,8 9,2 8,8 5,6 13,7 6,8 8,2 10,4 13,5 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Calcule efectuate de ICCV 

 
Din numărul total al şomerilor la 31 decembrie 1996, aproape 44% pri-

meau ajutor de şomaj (46,0% bărbaţi şi 42,8% femei) iar 56,2% primeau aloca-
ţie de sprijin (54,0% bărbaţi şi 58,2% femei). În general, ponderea bărbaţilor 
care primesc ajutor de şomaj este mai mare decât a femeilor iar ponderea fe-
meilor care primesc alocaţia de sprijin este mai mare decât a bărbaţilor. 
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Gruparea şomerilor, la 31 decembrie 1996, pe durate individuale de 
şomaj pe sexe scoate în evidenţă următoarea situaţie: 
 

Tabelul 14 
- în procente - 

 TOTAL 1 zi - 
3 luni 

3-6  
luni 

6-9 
luni 

9-12 
luni 

12-15 
luni 

15-18 
luni 

18-21 
luni 

21-24 
luni 

24-37 
luni 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bărbaţi 56,4 47,0 52,0 49,8 37,2 45,4 44,8 46,6 42,6 48,5 

Femei 53,6 53,0 48,0 50,2 62,8 54,6 55,2 56,4 58,0 51,5 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Calcule efectuate de ICCV 

 
 
Pe întreaga durată a şomajului, au excepţia duratei cuprinse între 3-6 

luni, ponderea femeilor şomer este mai mare decât a bărbaţilor. 
Ponderea bărbaţilor-şomeri reprezintă 56,4% din totalul şomerilor înre-

gistraţi iar al femeilor şomer 53,6% (anexa nr. 12 şi 13). 

2.1. Constituirea şi utilizarea fondului pentru ajutorul de şomaj şi al-
tor forme de protecţie socială a şomerilor 

Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesi-
onală, a alocaţiei de sprijin şi a altor forme de protecţie socială a şomerilor se 
constituie având la bază următoarele surse de finanţare: 

 o cotă de 5% din fondul de salariu brut lunar realizat de persoanele f i-
zice şi juridice române şi străine cu sediul în România, care angajea-
ză personal salarial român. De asemenea, se aplică aceeaşi cotă 
asupra veniturilor declarate în contractele de asigurări sociale de că-
tre persoanele fizice autorizate să presteze o activitate individuală şi 
asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretu-
lui- Lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activ i-
tăţi economice pe baza liberei iniţiative. 

 o contribuţie de 1% din salariul brut de încadrarea plătită de salariaţii 
angajaţi persoanelor fizice şi juridice indicaţi în paragraful precedent. 

 o contribuţie de 1% din venitul brut obţinut din munca prestată de că-
tre membrii cooperatori; 

 o subvenţie de la bugetul de stat ce se acordă pentru completarea 
fondului constituit din sursele indicate în paragraful anterior în cazul în 
care aceste fonduri nu acoperă integral plăţile datorate. 

Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului pentru integrare pro-
fesională, a alocaţiei de sprijin şi a altor forme de protecţie socială a şomerilor 
se păstrează într-un cont special al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
deschis la Banca Naţională a României şi este purtător de dobândă. 
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Tabelul 15 
Nivelul şi structura fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi a altor 

forme de protecţie socială a şomerilor 
- milioane lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 39732 169065 374261 1065100 1421956 1639098 

- cota de 5% din fondul de 
salarii 

10483 145300 260645 591102 847466 1176509 

- contribuţia plătită de 
salariaţi de 1% din salariu 
mediu brut 

1829 25756 40567 82670 125265 185328 

- contribuţia de 1% din 
veniturile cooperatorilor 

77 524 1375 3970 2748 4289 

- subvenţii de la bugetul 
de stat 

27343 37485 71674 387358 446477 272972 

 
STRUCTURA - în procente - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- cota de 5% din fondul de 
salarii 

26,4 62,3 69,6 55,5 59,6 71,8 

- contribuţia plătită de 
salariaţi de 1% din salariul 
mediu brut 

4,6 15,2 10,8 7,8 8,8 11,3 

- contribuţia de 1% din 
veniturile cooperatorilor 

0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 

- subvenţii de la bugetul 
de stat 

68,8 22,2 19,2 36,3 31,4 16,6 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 

 
Pentru sumele nevărsate în termen de către angajatori în fondul respec-

tiv se aplică o majorare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult 
decât totalul sumelor datorate. 

Sumele reprezentând majorările pentru nevărsarea la termen se adaugă 
la fondul pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională, 
a alocaţiei de sprijin şi a altor forme de protecţie socială a şomerilor. 

Legea privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesiona-
lă prevedea că, în cazul neachitării la termen a contribuţiilor datorate pentru 
constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului pentru inte-
grarea profesională, a alocaţiei de sprijin şi a altor forme de protecţie socială a 
şomerilor precum şi a majorărilor pentru întârzieri, direcţiile teritoriale ale Minis-
terului Muncii şi Protecţiei Sociale pot dispune oprirea sumelor respective din 
contul agenţilor economici rău platnici, organele bancare sunt obligate a le 
executa fără acceptul debitorilor. 

În perioada 1991-1996 fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi a altor 
forme de protecţie socială a şomerilor a însumat 4.709,2 miliarde lei. 
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Tabelul 16. Nivelul şi structura cheltuielilor efectuate din fondul de şomaj 

- milioane lei - 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL 6797 44912 177879 482134 717406 754504 
Ajutorul de şomaj 4203 31788 110400 292805 205037 183643 
Alocaţia de sprijin - 3607 47426 106826 229247 200166 
Ajutorul pentru integrarea pro-
fesională 

-   4998 59405 58315 

Subvenţii pentru integrarea în 
muncă a absolvenţilor instituţii-
lor de învăţământ 

58 305 923 5404 4520 4857 

Cheltuieli pentru cursuri de cali-
ficare, recalificare şi perfecţio-
narea pregătirii profesionale a 
şomerilor 

132 352 1108 1269 1602 2956 

Credite avantajoase acordate 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
care încadrează şomeri 

    100114 70803 

Compensaţii băneşti pentru 
încălzirea locuinţelor şomerilor 

   20776 15558  

Compensaţii băneşti pentru 
şomaj tehnic 

2207 7537 11746 33969 75027 178901 

Subvenţii pentru ocuparea for-
ţei de muncă 

70 447 1644 4290 7361 12233 

Alte cheltuieli 127 876 4632 11797 19535 42630 
 
STRUCTURA – în procente - 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ajutorul de şomaj 61,8 70,8 62,1 60,7 28,6 24,3 
Alocaţia de sprijin - 8,0 26,7 22,2 32,0 26,6 
Ajutorul pentru integrare profe-
sională 

- - - 1,0 8,3 7,7 

Subvenţii pentru integrarea în 
muncă a absolvenţilor instituţii-
lor de învăţământ 

0,9 0,7 0,5 1,1 0,6 0,6 

Cheltuieli pentru cursuri de cali-
ficare, recalificare şi perfecţio-
narea pregătirii profesionale a 
şomerilor 

1,9 0,8 0,6 0,3 0,2 0,4 

Credite avantajoase acordate 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
care încadrează şomeri 

    13,9 9,4 

Compensaţii băneşti pentru 
încălzirea locuinţelor şomerilor 

   4,3 2,2  

Compensaţii băneşti pentru 
şomajul tehnic 

32,5 16,8 6,6 7,0 10,5 23,7 

Subvenţii pentru ocuparea for-
ţei de muncă 

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

Alte cheltuieli 1,9 1,9 2,6 2,5 2,7 5,7 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calculul efectuat de ICCV 
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În anul 1991, în care a apărut fenomenul de şomaj ponderea cea mai 
importantă (61,8%) în totalul cheltuielilor efectuate din fondul de şomaj o re-
prezintă cheltuieli pentru plata ajutorului de şomaj urmate apoi (32,5%) de 
cheltuielile pentru compensaţii băneşti pentru şomajul tehnic al personalului 
civil care lucrează în industrie destinate apărării naţionale şi a ordinii publice. 

În anii care au urmat s-au produs modificări importante atât în ce priveş-
te numărul şomerilor cât şi a celor cărora li s-a expirat perioada de acordare a 
ajutorului de şomaj şi apariţia alocaţiei de sprijin. În aceste condiţii, în anul 
1996, plăţile pentru ajutorul de şomaj reprezentau 24,3% din totalul cheltuielilor 
efectuate din fondul de şomaj, alocaţia de sprijin 26,6%, compensaţii băneşti 
pentru şomajul tehnic al personalului civil care lucrează în industria destinată 
apărării naţionale şi ordinii publice 23,7%, credite acordate întreprinderilor mici 
şi mijlocii 9,4%, ajutorul pentru integrarea profesională 7,7% etc. 

În perioada 1991-1996 din fondul de şomaj s-au cheltuit 2183,6 mld. lei. 

2.2. Eficienţa politicii de măsuri privind combaterea şi limitarea şo-
majului 

Apariţia şi dezvoltarea fenomenului de şomaj, ca efect al aplicării refor-
mei economice în perioada complexă de tranziţie de la economia excesiv cen-
tralizată la economia de piaţă, a impus adoptarea de către guvern a unor politi-
cii de diminuare a fenomenului de şomaj şi limitarea acestuia. 

După anul 1990, anul care a marcat începutul tranziţiei la economia de 
piaţă, Guvernul României a fost obligat să adopte măsuri politice de bază pen-
tru asigurarea protecţiei sociale a şomerilor, integrarea profesională a absol-
venţilor diverselor instituţii de învăţământ preuniversitar (post-liceal, liceal, pro-
fesional, complementar sau de ucenici) şi învăţământ superior, încadrarea în 
producţie a handicapaţilor etc. 

Adoptarea măsurilor politice de combaterea şi limitarea şomajului se re-
feră la:  

a. politici pasive care reprezintă, în principal, plata în numerar a unor 
indemnizaţii lunare (ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin) care sunt limitate în 
timp (ajutorul de şomaj se plăteşte pe o perioadă de 9 luni iar alocaţia de sprijin 
pe o perioadă de 18 luni de la termenul de expirare a ajutorului de şomaj) dife-
rite ca valoare (ajutorul de şomaj se stabileşte în funcţie de vechimea în muncă 
şi de nivelul salariului net din ultimele 3 luni iar alocaţia de sprijin reprezintă 
60% din salariul de bază minim net pe economie). 

b. politici active care sunt orientate către sprijinirea şomerilor să se re-
întoarcă la locul de muncă avut şi respectiv încadrarea pe piaţa muncii a ab-
solvenţilor diverselor forme de învăţământ. 

Politici active în combaterea şi limitarea şomajului reprezintă, în general, ini-
ţiativă şi acţiuni individuale, de grup sau comunitare, sprijinite de regulă de autori-
tatea publică la nivel local, sau naţional. În cadrul acestor măsuri menţionăm: 
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I. ajutor pentru integrare profesională; 

II. subvenţii pentru integrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de în-
văţământ; 

III. cheltuieli pentru cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare 
pregătire profesională a şomerilor; 

IV. credite avantajoase acordate din fondul de şomaj, întreprinderile mici 
şi mijlocii care încadrează şomeri; 

V. compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor şomerilor; 

VI. compensaţii băneşti pentru şomajul tehnic al personalului civil care 
lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice; 

VII. subvenţii pentru ocuparea forţei de muncă alte cheltuieli ocazionate 
de organizarea şi desfăşurarea activităţii în rândul şomerilor. 

 
Tabelul 17. Nivelul şl structura cheltuielilor din fondul de şomaj 

- milioane lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 6.797 44.912 177.879 482.134 717.406 754.504 

- pentru politici pasive 4.203 35.395 157.826 399.631 434.284 383.809 

- pentru politici active 2.594 9.517 20.053 82.503 283.122 370.695 

 
STRUCTURA - în procente - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- pentru politici pasive 61,8 78,8 88,7 82,9 60,5 50,9 

- pentru politici active 38,2 21,2 11,3 17,1 39,5 49,1 

Sursa: Calculul efectuat de ICCV 

 
Din totalul cheltuielilor din fondul de şomaj ponderea cea mai importantă 

o reprezintă cheltuielile făcute pentru susţinerea politicii pasive în domeniul 
protecţiei sociale a şomerilor. Ponderea acestor cheltuieli a prezentat valori 
cuprinse între 88,7% din totalul cheltuielilor în anul 1993 şi 50,9% în anul 1996. 

 
Tabelul 18 

Nivelul şi structura cheltuielilor din fondul de şomaj pentru politici pasive 

- milioane lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 4.203 35.395 157.826 399.631 434.284 383.809 

- Ajutor de şomaj 4.203 31.788 110.400 292.805 205.037 183.643 

- Alocaţia de sprijin - 3.607 47.426 106.826 229.247 200.166 

STRUCTURA - în procente - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Ajutor de şomaj 100,0 89,8 69,9 73,3 47,2 47,8 

- Alocaţia de sprijin - 10,2 30,1 26,7 54,8 52,2 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calculele efectuate de ICCV 

 



 

 

463 

Tabelul 19 
Nivelul şi structura cheltuielilor din fondul de şomaj pentru politici 

active 

- milioane lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 2.594 9.517 20.053 82.503 283.122 370.695 

- Ajutorul pentru integrare profe-
sională 

- - - 4.998 59.405 58.315 

- Subvenţii pentru integrare în 
muncă a absolvenţilor instituţiilor 
de învăţământ 

5,8 305 923 5.404 4.520 4.857 

- Cheltuieli pentru cursuri de cali-
ficare, recalificare şi perfecţiona-
rea pregătirii profesionale a şo-
merilor 

132 352 1.108 1.269 1.602 2.956 

- Credite avantajoase acordate 
întreprinderilor mici şi mijlocii care 
încadrează şomeri 

    100.114 70.803 

- Compensaţii băneşti pentru în-
călzirea locuinţelor 

- - - 20.776 15.558 - 

-Compensaţii băneşti pentru şo-
majul tehnic 

2.207 7.537 11.746 33.969 75.027 178.901 

- Subvenţii pentru ocuparea forţei 
de muncă 

70 447 1.644 4.290 7.361 12.233 

- Alte cheltuieli 127 876 4.632 11.797 19.535 42.630 

 
STRUCTURA - în procente - 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Ajutorul pentru integrare profe-
sională 

- - - 6,1 21,0 15,7 

- Subvenţii pentru integrarea în 
muncă a absolvenţilor a 
institutiilor de învătământ 

2,2 3,2 4,6 6,6 1,6 1,3 

- Cheltuieli pentru cursuri de cali-
ficare, recalificare şi perfecţiona-
rea pregătirii profesionale a şo-
merilor 

5,1 3,7 5,5 1,5 0,6 0,8 

- Credite avantajoase acordate 
întreprinderilor mici şi mijlocii care 
încadrează şomeri 

    35,4 19,1 

- Compensaţii băneşti pentru în-
călzirea locuinţelor 

- - - 25,2 5,4 - 

-Compensaţii băneşti pentru şo-
majul tehnic 

85,1 79,2 58,6 41,2 26,5 48,3 

- Subvenţii pentru ocuparea forţei 
de muncă 

2,7 4,7 8,2 5,2 2,6 3,3 

- Alte cheltuieli 4,9 9,2 23,1 14,2 6,9 11,5 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 
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Cheltuielile pentru plata ajutorului de şomaj în totalul cheltuielilor pentru 
politici pasive ia valori cuprinse între 100% în anul 1991 şi 47,8 în anul 1996. 
Concomitent cu aceasta, ponderea cheltuielilor pentru plata alocaţiei de sprijin 
creşte de la 10,2% în 1992 la 52,2% în 1996 deoarece scade numărul şomeri-
lor care primesc ajutor de şomaj, datorită expirării perioadei de acordare a 
acestuia şi creşte numărul şomerilor care beneficiază de alocaţie de sprijin pe 
durata legală de acordare a acesteia. După expirarea termenului de acordare a 
alocaţiei de sprijin şomerul poate rămâne în evidenţa Direcţiei Teritoriale de 
Muncă şi Protecţie Socială dar nu mai primeşte nici un fel de ajutor din fondul de 
şomaj putând să se înscrie, dacă îndeplineşte condiţiile legale, la ajutorul social 
introdus în luna iunie 1995 potrivit Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social. 

O deosebită semnificaţie o reprezintă contribuţia societăţii la asigurarea 
protecţiei sociale a şomerilor caracterizată de ponderea cheltuielilor pentru po-
liticile pasive şi active făcute de stat în Produsul Intern Brut (PIB). 

În perioada 1991-1996, cheltuielile cu măsurile de protecţie socială a 
şomerilor au crescut de la an la an dar nu au, depăşit 1% din PIB. 

 
Tabelul 20. Ponderea cheltuielilor cu protecţia socială a şomerilor  

în Produsul Intern Brut 

(Produsul Intern Brut = 100) - în procente - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total cheltuieli pentru protecţia socială a şomeri-
lor 

0,29 0,73 0,88 0,96 0,96 0,69 

- Cheltuieli pentru politici pasive 0,18 0,58 0,78 0,80 0,57 0,35 

- Cheltuieli pentru politici active 0,11 0,15 0,10 0,16 0,39 0,34 

Sursa: Calcule efectuate de ICCV 

 
Ponderea scăzută a cheltuielilor pentru protecţia socială a şomerilor în 

Produsul Intern Brut se datorează opţiunilor Guvernului de păstrare a locurilor 
de muncă existente prin politici de subvenţionare a agenţilor economici şi de 
sprijinire, într-o oarecare măsură, a dezvoltării sectorului privat. 

In perioadele în care rata şomajului a depăşit nivelul de 10% ponderea 
cheltuielilor pentru protecţia socială a şomerilor a sporit fără însă a depăşi 1% 
din Produsul Intern Brut. 

Începând cu anul 1991 ponderea cheltuielilor pentru poliţei pasive din to-
talul cheltuielilor pentru protecţia socială a şomerilor a crescut şi a scăzut din 
1995 concomitent cu reducerea substanţială a ratei şomajului. 

2.3. Ajutorul de şomaj  

se calculează, în mod diferenţiat, pe categorii de personal şi vechime în 
muncă, astfel: 
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 50% din salariul mediu net avut în ultimele 3 luni, în cazul salariaţilor 
care au o vechime în muncă de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 
75% din salariul minim net pe ţară; 

 55% din salariu mediu net, avut în ultimele 3 luni, în cazul salariaţilor 
care au o vechime în muncă cuprinsă între 5 şi 15 ani, dar nu mai pu-
ţin de 80% din salariul minim net pe ţară; 

 60% din salariu mediu net, avut în ultimele 3 luni, în cazul salariaţilor 
care au o vechime în muncă de minimum 15 ani, dar nu mai puţin de 
85% din salariul minim net pe ţară. 

Pentru salariaţii încadraţi cu contract de muncă pe durată determinată, 
ajutorul de şomaj reprezintă 50% din venitul mediul lunar, rămas după plata 
impozitului stabilit potrivit Legii, pe ultimele 12 luni. 

Ajutorul de şomaj calculat potrivit condiţiilor de mai sus, nu poate depăşi 
suma reprezentând cuantumul a cel mult două salarii minime nete pe ţară. 

 
Tabelul 21 

Ajutorul de şomaj plătit în anii 1991-1996 

- milioane lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ajutorul de şomaj 4203 31788 110400 292805 205037 183643 

Dinamica în % anul prece-
dent = 100 

100,0 756,3 347,3 265,2 70,0 89,6 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate la ICCV 

 
Sunt îndreptăţiţi să primească ajutor de şomaj următoarele categorii de 

salariaţi: 

 persoanele a căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa 
unităţii pentru: 

 reducerea personalului prin desfiinţarea unor posturi de natura celui 
ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării; 

 unitatea îşi încetează activitatea prin desfiinţare; 

 unitatea îşi mută sediul în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asi-
gura pe plan local cadrele necesare; 

 unitatea îşi mută sediul în altă localitate iar personalul încadrat nu ac-
ceptă să o urmeze; 

 persoana nu corespunde, sub raport profesional, postului pe care a 
fost încadrat. În cazul în care persoanelor angajate li se desface con-
tractul de muncă pentru motivele indicate mai sus, unitatea va acorda 
persoanei a cărui contract de muncă a fost desfăcut un preaviz de 15 
zile lucrătoare. În această perioadă persoana este obligată să conti-
nue activitatea potrivit programului de muncă. 



 

 

 

466 

 persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa 
unităţii iar ulterior s-a constituit nelegalitatea măsurii dar reintegrarea 
în muncă nu mai este posibil în unitate; 

 persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor 
dar care, potrivit Legii, beneficiază la reîncadrare de vechime integra-
lă în muncă. 

 
Tabelul 22 

Numărul şi structura şomerilor care primesc  
ajutorul de şomaj în funcţie de pregătirea acestora 

- mii persoane 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Şomeri beneficiari de 
ajutor de şomaj 

266,0 603,0 549,8 504,3 317,1 202,2 

din care: 

muncitori 223,8 526,3 470,3 414,0 247,5 152,6 

personal cu studii medii 34,2 65,5 70,3 79,8 62,4 44,2 

personal cu studii superi-
oare 

8,0 11,2 9,2 10,5 7,2 5,4 

STRUCTURA - în procente - 

Şomeri beneficiari de 
ajutor de şomaj 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

din care: 

muncitori 84,1 87,3 85,5 82,1 78,0 75,5 

personal cu studii medii 12,9 10,9 12,8 15,8 19,7 21,8 

personal cu studii superi-
oare 

3,0 1,8 1,7 2,1 2,3 2,7 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 

 
Din numărul total al şomerilor care primesc ajutor de şomaj 75,5-87,3% 

provin din rândul muncitorilor, urmează apoi personalul cu studii medii (între 
10,9-21,8%) şi în sfârşit personalul cu studii superioare care deţin o pondere 
ce variază de la 1,7% la 3,0% din numărul total al şomerilor care primesc ajutor 
de şomaj. 

Gruparea şomerilor după nivel de pregătire indicat mai sus nu este suf i-
cient de concludentă deoarece sunt frecvente cazurile când în rândurile munci-
torilor sunt persoane cu pregătire medie. 

Numărul şi structura şomerilor care primesc ajutor de şomaj, pe sexe, în 
anii 1991-1996 au evoluat după cum urmează: 

 
Tabelul 23 

 - mii persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Şomeri care beneficiază 
de ajutor de şomaj 

266,0 603,0 549,8 504,3 317,1 202,2 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

din care: 

bărbaţi 107,9 239,0 235,8 223,6 142,8 89,7 

femei 158,1 364,0 314,0 280,7 174,3 112,5 

 
STRUCTURA - în procente 

Şomeri care beneficiază 
de ajutor de şomaj 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

bărbaţi 40,6 39,6 42,9 44,3 45,0 44,4 

femei 59,4 60,4 57,1 55,7 55,0 55,6 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 

 
Din numărul total al şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj între 

55,0- 60,4% sunt femei. 

2.4 Alocaţia de sprijin  

este suma egală cu 60% din salariul de bază minim brut pe ţară indexat, 
din care se scade impozitul corespunzător situaţiei titularului alocaţiei de spr i-
jin. Alocaţia de sprijin se acordă pe o perioadă de 18 luni după expirarea ter-
menului de acordare a ajutorului de şomaj. 

 
Tabelul 24 

Alocaţia de sprijin plătită în anii 1992-1996 

- milioane lei - 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Alocaţia de sprijin 3607 47426 106826 229247 200166 

Dinamica în % anul 
precedent = 100 

100,0 13,1 ori 225,2 214,5 87,3 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 

 
Numărul şomerilor care primesc alocaţia de sprijin a sporit an de an, ast-

fel că în 1994 numărul acestora depăşea pe cel al şomerilor care primeau aju-
tor de şomaj. 

 
Tabelul 25 

Numărul şi structura şomerilor care primesc alocaţia de sprijin, în anii 
1992-1996 în funcţie de pregătirea acestora 

- mii persoane - 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Şomeri beneficiari de alocaţie de sprijin 
din care: 

239,6 516,1 564,1 457,1 259,5 

- muncitori 206,8 441,6 477,6 380,8 215,0 

- personal cu studii medii 28,3 66,5 79,9 72,0 42,5 

- personal cu studii superioare 4,5 8,0 6,6 4,3 2,0  
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STRUCTURA – în procente - 

Şomeri care beneficiază de alocaţii de 
sprijin din care: 

100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 

- muncitori 86,3 85,6 84,7 83,3 82,8 

- personal cu studii medii 11,8 12,9 14,2 15,8 16,4 

- personal cu studii superioare 1,9 1,5 1,1 0.9 0,8 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calculul efectuat de ICCV 

 
Numărul şi structura şomerilor care beneficiază de alocaţie de sprijin, pe 

sexe, au evoluat astfel: 
 

Tabelul 26 

- mii persoane - 

 1992 1993 1994 1995 1996 
Şomeri care beneficiază de alocaţie 
de sprijin din care: 

239,6 516,1 564,1 457,1 259,5 

- bărbaţi 97,4 206,9 245,3 209,,3 124,6 
- femei 142,2 309,2 318,8 247,8 134,9 
 
STRUCTURA – în procente - 
Şomeri care beneficiază de alocaţie 
de sprijin: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- bărbaţi 40,7 40,1 43,5 45,8 48,0 
- femei 59,3 59,9 56,5 54,2 52,0 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calculul efectuat de ICCV 
 
În perioada 1992-1996, ponderea femeilor în totalul şomerilor care bene-

ficiază de alocaţie de sprijin la valori cuprinse între 59,9% în 1993 şi 52,0% în 
anul 1996. 

Numărul şomerilor care primesc ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin şi 
a celor care nu beneficiază de drepturi băneşti din fondul de şomaj au avut ur-
mătoarea evoluţie: 

 
Tabelul 27 

- mii persoane - 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TOTAL ŞOMERI din care: 337,4 929,0 1164,7 1223,9 998,4 657,6 
primesc ajutor de şomaj 266,0 603,0 549,8 504,3 317,1 202,2 
primesc alocaţia de sprijin - 239,6 516,1 564,1 457,1 259,5 
nu primesc drepturi băneşti 71,4 86,4 98,8 155,5 224,2 195,9 

 
STRUCTURA - în procente 

TOTAL ŞOMERI din care: 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
primesc ajutor de şomaj 78,8 64,9 47,2 41,2 31,8 30,8 
primesc alocaţie de sprijin - 25,8 44,3 46,1 45,8 39,4 
nu primesc drepturi băneşti 21,2 9,3 8,5 12,7 22,4 29,8 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calculul efectuat de ICCV 
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În perioada 1991-1996 situaţia şomerilor, în România, prezintă următoa-
rele caracteristici din punct de vedere al ajutorului material care îl primeşte de 
la fondul de şomaj: 

 scade treptat numărul şomerilor care primesc ajutor de şomaj, care 
după expirarea celor 9 luni, se înscriu în mod automat în beneficiari 
de alocaţie de sprijin (de la 78,8% în anul 1991 la 30,8% în 1996); 

 creşte treptat până la un moment dat, anul 1994, ponderea şomerilor 
care primesc alocaţie de sprijin (de la 25,8% în 1992 la 46,1% în anul 
1994) scăzând apoi la 39,4% în anul 1996. 

 creşte continuu numărul şomerilor, din evidenţa oficiului forţelor de 
muncă, care nu beneficiază de drepturi băneşti din fondul de şomaj. 
Şomerul care a epuizat perioada de acordare a ajutorului de şomaj, (9 
luni), perioada de acordare a alocaţiei de sprijin (18 luni) rămânând în 
evidenţa oficiului forţei de muncă, dacă solicită aceasta, sau, dacă în-
deplinesc condiţii legale, poate primi ajutor social care se acordă în 
anumite condiţii prevăzute de lege, persoanelor celor mai sărace. 

Repartizarea în profil teritorial a şomerilor care primesc ajutor de şo-
maj, alocaţie de sprijin sau nu primesc nici un ajutor bănesc din fondul de şo-
maj scoate în evidenţă situaţii interesante (anexa nr. 14). 

Astfel, în anul 1996, din numărul total al şomerilor înregistraţi 30,7% pri-
mesc ajutor de şomaj. Pe judeţe însă această proporţie variază de la 54,7%, în 
judeţul Sibiu 52,7% în judeţul Alba, 47,8% în judeţul Sibiu, Argeş etc. la 17,7% 
în judeţul Neamţ, 16,3% în judeţul Mureş şi 13,9% în judeţul Vâlcea. 

Proporţia şomerilor care primesc în 1996 alocaţie de sprijin reprezintă 
39,4% din numărul total al şomerilor înregistraţi. Pe judeţe această proporţie 
variază de la 72,8% în judeţul Olt 71,8% în judeţul Giurgiu, 66,8% în judeţul 
Buzău, 57,5% în judeţul Bistriţa Năsăud şi Vrancea etc., la 27,6% în judeţul 
Neamţ, 21,3% în judeţul Vaslui şi 8,8% în judeţul Hunedoara (anexa nr. 17 şi 
18). 

Numărul şomerilor care se aflau în evidenţa Oficiului Forţelor de Muncă 
şi nu beneficiau de drepturi băneşti din fondul de şomaj reprezintă 29,8% din 
numărul total al şomerilor înregistraţi. Pe judeţe, aceste ponderi variază de la 
73,9% în judeţele Hunedoara, 64,7% în judeţul Vâlcea etc. la 0,89% în judeţul 
Caraş-Severin, 0,80% în judeţul Călăraşi şi 0,44% în judeţul Olt (anexa 19 şi 
20). 

2.5. Ajutorul pentru integrare profesională se stabileşte în următoarele 
cote procentuale: 

 60% din salariul de bază minim net pe ţară în cazul beneficiarilor de 
ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenţilor 
învăţământului preuniversitar (post liceal, liceal, profesional, şcoli 
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complementare sau de ucenici), în vârstă de 18 ani sau după caz de 
16 ani; 

 70% din salariul de bază net pe ţară în cazul beneficiarilor de ajutor 
de integrare profesională care provin din rândul absolvenţilor învăţă-
mântului superior. 

 
Tabelul 28 

Ajutorul pentru integrarea profesională în anii 1994-1996 

- milioane lei - 

 1994 1995 1996 

Ajutorul pentru integrare profesională 4998 59405 58315 

Dinamica în % anul precedent = 100 100,0 11,9 ori 98,2 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate la ICCV 

 
Potrivit legislaţiei în vigoare beneficiază de ajutor pentru integrare profe-

sională următoarele categorii de persoane: 

 absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minim 18 ani şi care 
nu au surse proprii de venit echivalentul a jumătate din nivelul salariu-
lui minim pe economie şi care într-o perioadă de 60 zile de la absolvi-
re nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă potirvit pregătirii lor 
profesionale; 

 absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de peste 18 ani, în ca-
zul lipsei susţinătorului legal sau a imposibilităţii acestuia de a presta 
obligaţia de întreţinere datorată minorilor; 

 tinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadraţi 
pe bază de contract de muncă şi care, într-o perioadă de 30 zile de la 
lăsarea la vatră nu s-au putut angaja; 

 absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapaţi care nu au un loc de 
muncă şi care sunt luaţi în evidenţa oficiilor de muncă şi protecţie so-
cială imediat după absolvire. 

Pentru a putea beneficia de ajutorul de şomaj sau de ajutorul de in-
tegrare profesională, sau alocaţie de sprijin persoanele prevăzute de lege 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să fie înscrise la Direcţia Judeţeană de forţă de muncă şi protecţie 
socială sau la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a muni-
cipiului Bucureşti, unde îşi au domiciliul sau reşedinţa; 

 starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, să le permită încadra-
rea în muncă; 

 să nu deţină singur sau împreună cu membrii familiei terenuri agricole 
în suprafaţă de cel mult 2 ha în zonele colinare şi de şes sau cel mult 
4 ha în zonele montane; 
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 să nu aibă surse de venit proprii sau să realizeze venituri din presta-
rea unor activităţi autorizate a cărui cuantum să fie de cel puţin jumă-
tate din salariul de bază minim net pe economia naţională. 

Aceste situaţii se dovedesc cu acte eliberate de consiliul local al localită-
ţii de domiciliu şi prin declaraţii, pe propria răspundere, a persoanei în cauză. 

Beneficiarii ajutorului de şomaj, al ajutorului pentru integrarea profesio-
nală sau a alocaţiei de sprijin sunt obligaţi ca, lunar conform programului stabi-
lit sau ori de câte ori este nevoie, să se prezinte la Direcţia forţei de muncă şi 
protecţie socială. 

Conform legislaţiei în vigoare plata ajutorului de şomaj, a ajutorului 
pentru integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin încetează în urmă-
toarele împrejurări: 

 la împlinirea termenului de 270 zile calendaristice de la acordarea aju-
torului de şomaj şi a ajutorului pentru integrare profesională şi respec-
tiv după expirarea celor 18 luni de la acordarea alocaţiei de sprijin; 

 la încadrarea în muncă a beneficiarilor de ajutor de şomaj, a ajutorului 
de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin, respectiv după 30 
de zile de la obţinerea de către aceştia a autorizaţiei de exercitare a 
unei activităţi pe cont propriu aducătoare de venit; 

 refuzul nejustificat de a se încadra cu contract de muncă pe o durată 
nedeterminată sau determinată, într-un loc de muncă corespunzător 
pregătirii sale profesionale, situaţii personale şi stării de sănătate a 
şomerului sau beneficiarului de ajutor de integrare profesională; 

 la data refuzului nejustificat de a urma cursurile de calificare, recalif i-
care sau perfecţionarea pregătirii profesionale sau după caz şi alte 
forme de pregătire profesională; 

 la data întreruperii sau neabsolvirii cursurilor pe motive imputabile be-
neficiarului. 

Persoanele care primesc ajutor de şomaj, ajutor pentru integrarea profe-
sională sau alocaţii de sprijin şi se încadrează în muncă, ori îndeplinesc condiţii 
de înscriere la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau urmează 
forme superioare de pregătire profesională, au obligaţia de a înştiinţa Oficiile 
de Muncă şi Protecţie Socială. 

 

2.6. Subvenţiile pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţii-
lor de învăţământ urmăresc reducerea numărului de şomeri din 
rândul tineretului. 

În acest scop a fost elaborată Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 29 iulie 
1994 privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. 
Fac obiectul acestei ordonanţe absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, 
liceal, postliceal, profesional, precum şi ai şcolilor complementare şi de ucenici. 
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Agenţii economici şi instituţii publice care încadrează absolvenţi ai insti-
tuţiilor de învăţământ, vor încheia convenţii cu Direcţiile judeţene de muncă şi 
protecţie socială, respectiv cu Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a 
Municipiului Bucureşti, prin care se precizează numărul de absolvenţi şi condi-
ţiile în care urmează a-i încadra. 

Potrivit art. 3 aliniatul 1 din Ordonanţa Guvernamentală nr. 32/1994 
"Agenţii economici cu capital de stat sau privat, precum şi instituţiile publice 
care încadrează cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată ab-
solvenţi, primesc pentru fiecare absolvent astfel angajat, pe o durată de 9 luni 
de la angajare, o sumă reprezentând 70% din salariul lunar minim brut pe ţară, 
indexat, pentru persoane cu studii superioare şi, respectiv, 60% din salariul lu-
nar minim brut pe ţară, indexat, pentru celelalte categorii de absolvenţi". 

În convenţiile încheiate între agenţii economici şi Direcţiile judeţene de 
muncă şi protecţie socială, respectiv cu Direcţia generală de muncă şi protecţie 
socială a Municipiului Bucureşti, aceştia se pot angaja să califice absolvenţii 
încadraţi într-o meserie în care aceştia au nevoie de personal calificat. 

În cazul în care cursurile de calificare sunt urmate de absolvenţi încadraţi 
în perioada celor 9 luni, când salariile acestora sunt subvenţionate, cheltuielile 
ocazionate cu calificarea absolvenţilor pot fi suportate din fondurile pentru plata 
ajutorului de şomaj administrat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernamentale indicată mai sus absol-
venţii instituţiilor de învăţământ pot fi angajaţi o singură dată, în termenul de 

un an de la data absolvirii. 
Fondurile alocate pentru subvenţionarea încadrării în muncă a absolven-

ţilor instituţiilor de învăţământ au avut următoarea evoluţie: 
 

Tabelul 29 

- milioane lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Fondurile pentru subvenţiona-
rea încadrării în muncă a ab-
solvenţilor 

58 305 923 5404 4520 4857 

Dinamica în % anul precedent 
=100 

100,0 525,9 302,6 585,5 83,6 107,5 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 

 
Măsura pentru subvenţionarea salariilor absolvenţilor instituţiilor de învă-

ţământ a avut ca efect creşterea numărului de angajaţi din rândurile tineretului, 
neavând însă o influenţă hotărâtoare asupra reducerii ratei şomajului în gene-
ral şi a şomajului la tineri. 
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Tabelul 30 
Numărul absolvenţilor angajaţi în anii 1992-1996 

- persoane - 

 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL ABSOLVENŢI ANGAJAŢI 4299 21558 36610 26328 18575 

din care: 

absolvenţi ai învăţământului superior 2835 12037 7380 7428 6053 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

 
Încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pe baza 

subvenţiilor acordate pentru salarizarea acestora nu exclude posibilitatea ca un 
agent economic să-şi reducă personalul şi să angajeze în locul lor un număr 
corespunzător de absolvenţi plătiţi cu salarii subvenţionate fără ca prin aceasta 
să se realizeze un spor al numărului locurilor de muncă şi o reducere cores-
punzătoare a şomajului. 

Subvenţiile aproape egale plătite pentru ambele categorii de absolvenţi 
(70% pentru absolvenţii învăţământului superior şi 60% pentru celelalte catego-
rii de absolvenţi) a determinat agenţii economici să prefere angajarea absol-
venţilor de învăţământ superior celor care au absolvit învăţământul liceal, post-
liceal, profesional etc., deşi aceasta din urmă categorie de absolvenţi înregis-
trează cele mai ridicate rate de şomaj. 

Cheltuielile pentru subvenţionarea salariilor absolvenţilor încadraţi în 
producţie suportate din fondul de şomaj înseamnă o investiţie bună decât în 
măsura în care o parte din aceşti absolvenţi ar fi devenit şomeri de lungă dura-
tă. 

2.7. Cheltuieli pentru cursuri de calificare, recalificare şi perfecţio-
narea pregătirii profesionale a şomerilor 

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor 
şi integrarea lor profesională, şi a Hotărârii nr. 296/4 mai 1995, privind califica-
rea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, statul se 
îngrijeşte de organizarea şi desfăşurarea activităţii de calificare, recalificare şi 
perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor. 

Această activitate este organizată de către direcţiile judeţene de muncă 
şi protecţie socială (direcţia municipală de muncă şi protecţie socială Bucu-
reşti), după cum urmează: 

 prin centrele proprii de calificare, recalificare şi perfecţionare a pregă-
tirii profesionale a şomerilor; 

 prin unităţi de învăţământ organizate conform legii, pe bază de con-
venţii; 
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 prin alte unităţi (regii autonome, societăţi comerciale, alţi agenţi eco-
nomici de stat sau particulari) autorizate conform legii pe bază de 
convenţii. 

Meseriile, specialităţile, funcţiile, ocupaţiile sau activităţile în care urmea-
ză a fi calificaţi, recalificaţi sau perfecţionaţi şomerii se stabilesc de către Ofici i-
le forţei de muncă din cadrul Direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială 
respectiv Direcţia municipală de muncă şi protecţie socială Bucureşti, astfel: 

 la cererea expresă a agenţilor economici care doresc să încadreze 
şomeri; 

 la cererea şomerilor care urmează să presteze o activitate autorizată; 

 pe baza documentării, a analizelor sau a studiilor de specialitate pri-
vind necesarul de forţă de muncă de moment sau de perspectivă, în 
profil teritorial. 

La un curs de calificare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesio-
nale a şomerilor finanţate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj sunt obl i-
gate să participe persoanele beneficiare de ajutor de şomaj sau de ajutor de 
integrare profesională, nominalizate de oficiul forţei de muncă, conform preve-
derilor legale. De asemenea, pot participa la cursurile de calificare, recalificare 
şi perfecţionare şi beneficiarii de alocaţii de sprijin pe perioada cât o primesc. 

Potrivit prevederilor legale, persoanele care primesc ajutor de şomaj, 
ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, admise la cursuri de 
calificare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor sunt 
obligate să încheie un angajament cu Direcţia judeţeană de muncă şi protecţie 
socială (respectiv direcţia de muncă şi protecţie socială a Municipiului Bucu-
reşti). 

Persoanele care au absolvit cursurile de calificare, recalificare şi perfec-
ţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, li se eliberează de către centrele de 
calificare, sau de către Direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială, certi-
ficat de absolvire pe baza căruia li se conferă dreptul să practice meseria sau 
specializarea în care au fost pregătiţi prin aceste cursuri. 

Toate persoanele care sunt cuprinse în cursurile de calificare, recalifica-
re şi perfecţionarea pregătirii profesionale au, potrivit legii, anumite drepturi şi 
obligaţii. 

 
A. Drepturi 

 să primească ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau 
alocaţia de sprijin după caz, pe toată durata cât se află în pregătire şi, 
în continuare, până la data încadrării în muncă ori a începerii unei ac-
tivităţi autorizate pe cont propriu, fără a depăşi termenele prevăzute 
de lege pentru acordarea acestor drepturi; 
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 să beneficieze de drepturile de asigurări sociale, de alocaţii pentru 
copii, de asistenţă medicală gratuită, stabilit de lege pentru persoane-
le încadrate în muncă; 

 să beneficieze gratuit de rechizite şi materiale de instruire şi să pri-
mească în folosinţă manuale; să beneficieze, conform legii, de echi-
pament de protecţie pe timpul instruirii practice; 

 În perioada instruirii practice, să primească în funcţie de rezultatele 
obţinute, o indemnizaţie de până la 10% din valoarea operaţiilor sau a 
lucrărilor efectuate pe timpul practicii; 

 să primească cazare gratuită în cămin şi să ia masa contra cost în 
aceleaşi condiţii ca şi persoanele angajate în cazul în care nu poate 
efectua transportul zilnic sau locuieşte la o distanţă mai mare de 50 
km de instituţia la care urmează cursurile. Dacă nu se poate asigura 
cazarea, unitatea la care urmează a fi repartizată persoana care be-
neficiază de cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionarea pre-
gătirii profesionale , va suporta cheltuielile de cazare la nivel de hotel 
de 2 stele; 

 dacă distanţa de la domiciliu până la unitatea de pregătire este mai 
mare de 5 km cursanţii au dreptul să primească abonament gratuit pe 
mijloace de transport feroviar şi auto precum şi abonamente gratuit pe 
maximum două trasee de transport orăşenesc în comun; 

 să se retragă de la curs pentru a se încadra în muncă sau pentru a 
începe o activitate organizată pe cont propriu, dovedită cu adeverinţă 
de încadrare, respectiv autorizaţie de funcţionare sau dacă starea să-
nătăţii, dovedită cu acte medicale, nu permite continuarea cursului; 

 să continue cursul început în perioada acordării ajutorului de şomaj 
sau a ajutorului de integrare profesională şi după expirarea perioadei 
respective, dacă nu au dreptul la alocaţie de sprijin, fără a suporta 
cheltuielile de pregătire, până la terminarea cursurilor. 

 
B. Obligaţii 

 să respecte angajamentul încheiat cu Direcţia teritorială de muncă şi 
protecţie socială; 

 să frecventeze cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale conform programului stabilit, absenţele nemoti-
vate se sancţionează de organizatori prin diminuarea indemnizaţiei 
corespunzător numărului de ore absente. Dacă numărul absenţelor 
nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programul 
de pregătire a cursanţilor, acesta va fi exmatriculat şi nu mai poate 
urma un alt curs gratuit; 

 să respecte normele de protecţie a muncii şi disciplina muncii pe toată 
durata cursului; 
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 să restituie cheltuielile de şcolarizare dacă după absolvirea cursului 
refuză, fără motive întemeiate, repartizarea în muncă. 

Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşura-
rea cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesionale 
a şomerilor se alocă, în mod distinct, până la 20% din fondul pentru plata ajuto-
rului de şomaj. Mărimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit în alte scopuri, 
va fi stabilită prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, anexă la 
bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Scopul acestor programe de calificare, recalificare şi perfecţionarea pre-
gătirii profesionale a fost aceea de a adapta mai bine cererea cu oferta de lo-
curi de muncă, de susţinere şi reinserţie profesională a unor categorii de şo-
meri. 

Toţi şomerii înregistraţi, indiferent dacă primesc ajutor de şomaj, ajutor 
de integrare profesională sau alocaţii de sprijin pot participa la maximum două 
cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şo-
merilor. 

Cheltuielile pentru cursuri de calificare/recalificare şi perfecţionarea pre-
gătirii profesionale a şomerilor, în perioada 1991-1996, a cunoscut următoarea 
evoluţie: 

 
Tabelul 31 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cheltuieli pentru cursuri de calificare, 
recalificare şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale a şomerilor - 
milioane lei 

132 352 1108 1269 1602 2956 

Dinamica - în %, anule precedent = 
100 

100,0 266,7 314,8 114,5 126,2 184,5 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 

 
Eficienţa cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii 

profesionale a şomerilor organizate de direcţiile teritoriale de muncă şi protec-
ţie socială este o problemă foarte discutată, atât datorită costurilor, în general 
ridicate, cât şi a numărului relativ mic de şomeri, absolvenţi ai unor asemenea 
cursuri care au fost încadraţi sau reîncadraţi în muncă. 

 
Tabelul 32 

Numărul şomerilor înregistraţi şi a celor înscrişi la cursuri de calificare, 
recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesionale, în anii 1991-1996 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Numărul şomerilor înregistraţi - mii persoane - 337 929 1165 1224 998 658 

Numărul şomerilor înscrişi la cursuri - mii persoane - 13 46 65 46 119 133 

Gradul de participare -în %- 3,8 4,9 5,6 3,7 12,0 20,2 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 
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Gradul de participare a şomerilor la cursurile de calificare, recalificare şi 
perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora faţă de numărul total al şome-
rilor înregistraţi, ia valori cuprinse între 3,7% în anul 1994 (când s-a înregistrat 
cel mai ridicat număr de şomeri) şi 20,2% în anul 1996. 

 
Tabelul 33 

Structura numărului de şomeri cuprinşi în cursuri de calificare, recalifica-
re şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor în anii 1991-1996 

- în procente - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PERSOANE CUPRINSE ÎN 
PREGĂTIRE 

100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

a) Au încheiat pregătirea la 
cursuri organizate de: 

28,7 69,4 75,0 68,3 91,7 91,8 

- la cererea agenţilor eco-
nomici 

7,7 5,5 3,0 15,6 10,8 11,8 

- în întâmpinarea pieţei 
muncii 

13,3 62,1 69,4 15,4 61,3 58.1 

- pentru activităţi de liberă 
iniţiativă 

7,7 1,8 2,6 37,3 19,6 21,9 

b) La cursuri în derulare 70,7 24,6 16,8 25,4 4,1 4,4 

c) Au întrerupt cursurile 0,6 6,0 8,2 6,3 4,2 3,8 

Sursa: Calcule efectuate de ICCV 

 
Se remarcă faptul că, în ultimii doi ani, a sporit numărul şomerilor înscrişi 

la cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesionale 
organizate în întâmpinarea pieţei muncii, corespunzător cererilor actuale ale 
economiei (anexa nr. 21) Dintre şomerii care au absolvit un curs de calificare 
numai un procent de sub 50% s-au încadrat în meseria pentru care au fost cali-
ficaţi. 

În perioada 1992-1995 cu sprijinul programului PHARE, componenta 4 
Formarea profesională s-a organizat în judeţele Brăila, Cluj, Galaţi şi Neamţ, 
activităţi care să îmbunătăţească calitatea pregătirii profesionale a persoanelor 
aflate în şomaj. 

Cursurile au fost organizate în judeţele-pilot, astfel: Brăila (birotică, se-
cretariat), Cluj (mecanică auto), Galaţi (secretariat, confecţioner îmbrăcăminte 
după comandă, utilizator calculatoare P.C.) şi Neamţ (ospătar, bucătar, cosme-
tică, birotică, secretariat). 

După terminarea cursurilor experimentale desfăşurate în cele 4 judeţe pi-
lot şi a Seminarului naţional al formării profesionale care a avut loc la Eforie, în 
perioada 9-12 octombrie 1995, s-au tras unele concluzii care în principal au 
dus la: necesitatea de a analiza mai bine nevoile formării prin cursurile de cali-
ficare, recalificare şi perfecţionarea pregătirii profesionale. Este necesar o co-
laborare mai bună cu factori locali de decizie (întreprinderi, camere de comerţ, 



 

 

 

478 

prefectură etc.) în vederea adaptării formelor de pregătire la nevoile zonelor de 
ocupare. S-a subliniat de asemenea problema legislativă care împiedică ade-
sea adaptarea formării la nivelul pieţei muncii şi o mai strânsă colaborare cu 
serviciile de mediere. 

S-a subliniat insuficientă dotare cu calculatoare personale fapt ce a ge-
nerat lipsa unei baze de date privind personalul încadrat în muncă din rândul 
şomerilor absolvenţi ai cursurilor de calificare şi lipsa unui program analitic 
pentru meseriile de bază, avizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu 
aplicabilitate unică în toate judeţele. 

Marea majoritate a agenţilor economici, mai ales cei particulari, răspund 
la ofertele făcute că nu au locuri de muncă disponibile. 

Locurile de muncă disponibile sunt puţine şi condiţionarea pentru ocupa-
rea acestora este de a avea o vechime în meserie de 4-5 ani. Solicitanţii de 
locuri de muncă care doresc să urmeze o formă de calificare, recalificare şi 
perfecţionare profesională sunt puţini, marea majoritate a şomerilor, mai ales 
cei tineri, sunt greu de convins să urmeze aceste cursuri chiar cu angajare în 
muncă, ci preferă ajutorul de şomaj, alocaţia de sprijin sau ajutorul social. Pre-
feră de asemenea, locuri de muncă uşoare, bine plătite şi efort propriu cât mai 
mic. 

Datorită grilei de salarizare din învăţământ, după care sunt remuneraţi 
formatorii, se întâmpină greutăţi în găsirea acestora pentru cursurile care im-
pun un grad ridicat de specializare (birotică-secretariat, tehnoredactare compu-
terizată, operator calculatoare) şi din această cauză nu pot fi răsplătiţi în mod 
real eforturile şi munca depusă de aceşti formatori. 

2.8. Acordarea de credite avantajoase din fondul de şomaj 

pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu condiţia 
ca acestea să angajeze persoane din rândul şomerilor pe cel puţin 50% din 
locurile nou create. 

Beneficiarii creditelor avantajoase din fondul de şomaj sunt întreprinder i-
le mici şi mijlocii constituite potrivit Legii nr. 31/1990 indiferent de forma de 
proprietate. 

Întreprinderea mică este acea societate comercială care are un număr 
de până la 25 angajaţi iar întreprinderea mijlocie până la 200 angajaţi şi pen-
tru ambele categorii de întreprinderi, o cifră anuală de afaceri cuprinsă între 10 
milioane şi 10 miliarde lei. 

Numărul total de salariaţi (inclusiv angajaţii pentru locurile de muncă nou 
create) nu vor depăşi 200 de persoane, iar cifra anuală de afaceri (după reali-
zarea dezvoltării) nu va depăşi 10 miliarde lei. 

Conform prevederilor art. 24, litera d, din Legea nr. 1/1991 privind pro-
tecţia socială a şomerilor, modificată şi completată prin Legea nr. 57/1994, Mi-
nisterul Muncii şi Protecţiei Sociale a încheiat cu Banca Comercială Română 
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S.A. o convenţie prin care, din fondul de şomaj, Ministerul Muncii şi Protecţie 
Sociale constituie la Banca Comercială Română S.A., un depozit, în vederea 
acordării de credite avantajoase întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul creării 
de noi locuri de muncă pentru şomeri. 

Condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru care o societate co-
mercială să poată contacta credite din resursa pusă la dispoziţie de Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale sunt următoarele: 

 să facă dovada că este întreprinderea mică sau mijlocie; 

 să se oblige, printr-o clauză specială înscrisă în contractul de credita-
re, că din numărul personalului nou angajat 50% vor fi din rândul şo-
merilor care beneficiază de ajutor de şomaj, alocaţii de sprijin sau aju-
tor de integrare profesională. În cazul desfacerii contractului de mun-
că personalul din categoriile menţionate mai sus înainte de împlinirea 
a 2 ani de la încadrare, agentul economic este obligat să angajeze 
personal din rândul şomerilor. 

În cazul nerespectării procentului minim de angajare a personalului 
din rândul şomerilor, agentul economic pierde dreptul la acordarea de 
credite avantajoase din fondul de şomaj şi plăteşte cu titlul de penalitate 
o sumă egală cu mărimea creditului acordat. 

 să realizeze activităţi de bază cu caracter productiv sau să presteze 
servicii (inclusiv turism); 

 nu vor fi creditaţi agenţii economici care realizează peste 20% din to-
talul veniturilor obţinute din activităţi de comerţ. Se exceptează cazuri-
le când din studiu de fezabilitate rezultă că, după realizarea proiectu-
lui, se schimbă structura veniturilor, ponderea activităţii de comerţ fi-
ind de sub 20% din totalul veniturilor. Nu se iau în calcul, la determi-
narea activităţii de comerţ, veniturile obţinute din comercializarea pro-
duselor proprii prin magazinele producătorului; 

 să aibă întocmit un proiect de fezabilitate avizat în prealabil de Comi-
tetul de credit constituit la nivelul fiecărui judeţ; 

 să facă dovada achitării la fondul de şomaj a contribuţiei prevăzută la 
art. 22 din Legea nr. 1/1991 republicată, pe baza ultimului bilanţ con-
tabil vizat de Administraţia Financiară şi balanţele de verificare lunară 
aferente perioadei următoare depunerii bilanţului, însoţite de extrasele 
de cont corespunzătoare. 

Din depozitul constituit de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la Banca 
Comercială Română S.A. poate acorda întreprinderilor mici şi mijlocii, ur-
mătoarele categorii de credite: 

 credite pe termen scurt pentru aprovizionarea producţiei şi desfacerii; 

 credite pentru investiţii în completarea resurselor proprii pentru reali-
zarea sau dezvoltarea unor capacităţi de producţie sau achiziţionarea 
de maşini şi utilaje, mijloace de transport etc. 
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Volumul de credite ce se poate acorda unui agent economic se stabi-
leşte în funcţie de posibilităţile reale de rambursare, de constituirea procentelor 
asiguratoare corespunzătoare, precum şi de împlinirea cumulativă a următoa-
relor condiţii: 

 creditul să nu depăşească 10 milioane lei pentru fiecare nou angajat; 

 creditul pentru investiţii se acordă în proporţii de maximum 75% din 
valoarea proiectului, diferenţa urmând a fi acoperită din surse proprii. 

Fac excepţii societăţile nou înfiinţate de către şomeri pentru care creditul 
se poate acorda în proporţie de maximum 90% din valoarea proiectului, dife-
renţa urmând a fi acoperite de solicitant. 

Termenul de creditare este de maximum 1 an, excepţie făcând creditul 
pentru investiţii la care se poate acorda o perioadă de garanţii de încă 6 luni 
astfel încât durata totală a creditării să nu depăşească 1 an şi 6 luni. 

Garantarea creditului se face potrivit Normelor de creditare ale Băncii 
Comerciale Române S.A. 

Acordarea de credite avantajoase din fondul de şomaj în scopul fi-

nanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu condiţia angajării a cel puţin 50% din 
personalul agenţiilor economice din rândul şomerilor, a fost introdusă în pro-
gramul guvernamental, ca măsură activă de combatere a şomajului, începând 
din anul 1995. 

În anul 1995, valoarea creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 
care angajează 50% din personalul din rândul şomerilor, a fost de 100.114 m i-
lioane lei iar în anul 1996 de 70.803 milioane lei. 

 
Tabelul 34 

Situaţia proiectelor aprobate, în anii 1995 şi 1996 

- număr proiecte - 

Ramură de activitate 1995 1996 

TOTAL din care pentru: 1510 940 

Producţie 1224 781 

- industrie 1072 690 

- construcţii 108 75 

- agricultura 28 16 

Servicii 265 153 

Turism 21 6 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

 

 
În anii 1995 şi 1996 numărul total al locurilor de muncă nou create a fost 

de 21.222 din care 90% în activitatea de producţie. 
Din totalul locurilor de muncă nou create 12.859 au fost atribuite şomeri-

lor, cu precădere în activitatea de producţie. 
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2.9. Compensaţia bănească pentru încălzirea locuinţelor şomerilor 
în perioada 1 ianuarie - 31 martie acordată potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernamentale nr. 1/23 ianuarie 1995. 

În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de majorarea 
preţurilor la combustibili pentru încălzirea locuinţelor şomerilor se acordă o 
compensaţie bănească în sumă de 6.500 lei lunar, în perioada 1 ianuarie - 31 
martie 1995, persoanelor sau după caz familiilor cu venituri mai mici. 

Primesc compensaţie bănească pentru încălzirea locuinţelor beneficiarii 
de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocaţie de spr i-
jin, ale căror drepturi stabilite pentru luna ianuarie 1995 sau pentru lunile ante-
rioare după caz, sunt de până la 45000 lei incusiv. 

Compensaţia bănească pentru încălzirea locuinţelor, acordată conform 
prevederilor de mai sus, este neimpozabilă, se evidenţiază separat de celelalte 
drepturi şi nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute con-
form normelor legale în vigoare. 

Compensaţia bănească pentru încălzirea locuinţelor acordată şomerilor 
se suportă din aceleaşi fonduri ca şi ajutorul de şomaj, ajutorul pentru integra-
rea profesională sau alocaţia de sprijin adică din fondul pentru plata ajutorului 
de şomaj şi a altor forme de protecţie socială a şomerilor. 

Stabilirea drepturilor pentru compensaţia bănească în vederea încălzirii 
locuinţelor pentru beneficiarii de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesio-
nală sau alocaţie de sprijin se face din oficiu de către Direcţia teritorială de 
muncă şi protecţiei sociale care administrează fondul pentru plata ajutorului de 
şomaj şi a altor forme de protecţie sociale a şomerilor. 

Compensaţia bănească pentru încălzirea locuinţelor acordată şomerilor 
în anul 1994 a fost de 20.776 milioane lei iar în 1995 de 15.558 milioane lei şi 
s-a plătit odată cu drepturile de bază. 

 

2.10. Compensaţii băneşti pentru şomajul tehnic 

din anumite sectoare de activitate (agricultură, construcţii etc.) şi protec-
ţia socială a personalului civil care lucrează în industria destinată apărării naţi-
onale şi ordinii publice (Legea nr. 80/1993, modificată prin Legea nr. 51/1994). 

În perioada 1991-1996 aceste cheltuieli au avut următoarea evoluţie: 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Compensaţii băneşti pentru 
şomajul tehnic - mii. lei 

2207 7537 11746 33969 75027 178901 

Dinamica - în %, anul prec-
edent =100 

100,0 341,5 155,8 289,2 220,9 238,4 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 
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Comparativ cu anul 1991, cheltuielile pentru subvenţionarea şomajului 
tehnic şi protecţie socială - personalului civil care lucrează în industria destina-
tă apărării naţionale şi ordinii publice, au sporit în anul 1996 de peste 80 ori. 

 

2.11. Subvenţionarea serviciului pentru ocuparea forţei de muncă se re-
feră la plăţile făcute din fondul de şomaj pentru plata salariaţilor ca-
re fac parte din Oficiile judeţene de Forţă de Muncă şi Şomaj şi ca-
re se ocupă exclusiv de problemele privind şomajul. 

În anii 1991-1996 aceste cheltuieli din fondul de şomaj au avut următoa-
rea evoluţie: 

 
Tabelul 36 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Subvenţionarea serviciilor 
pentru ocuparea forţei de 
muncă - milioane lei - 

70 447 1644 4290 7361 12233 

Dinamica - în %, anul pre-
cedent = 100 

100,0 638,5 367,8 260,9 171,6 166,2 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Calcule efectuate de ICCV 

 
Cheltuielile pentru subvenţionarea serviciilor pentru ocuparea forţei de 

muncă au sporit an de an atât ca urmare a creşterii salariilor celor Încadraţi la 
Oficiul Forţei de muncă cât şi a creşterii numărului de personal angajat în aces-
te activităţi pe măsură ce şomajul a devenit activitate preponderentă a acestor 
servicii. 

2.12. Alte cheltuieli făcute din fondul de şomaj au avut următoarea evolu-
ţie: 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

A(te cheltuieli - milioane lei 127 876 4632 11797 19535 42630 

Dinamica - în %, anul prec-
edent = 100 

100,0 689,8 528,8 254,7 165,6 218,2 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Calcule efectuate de ICCV 

 
În ultimii ani din aceste cheltuieli s-au finanţat acţiuni privind dotarea 

unor centre de calificare şi recalificare cumpărarea de mobilier, cheltuieli cu 
investiţiile etc. 
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3. AJUTORUL MEDIU DE ŞOMAJ, ALOCAŢIA MEDIE DE 
SPRIJIN ŞI AJUTORUL MEDIU PENTRU INTEGRAREA 

PROFESIONALĂ 

Aşa cum s-a arătat din fondul de şomaj se alocă sume de bani pentru 
ajutorul de şomaj, pentru alocaţia de sprijin şi pentru ajutorul de integrare pro-
fesională. Pe baza datelor privind aceste fonduri şi a numărului mediu de şo-
meri care beneficiază, se calculează nivelul mediu al ajutorului de şomaj, alo-
caţia medie de sprijin şi ajutorul mediu pentru integrarea profesională. 

 
3.1. Ajutorul mediu de şomaj, în perioada 1991-1996, a avut următoa-

rea evoluţie: 
 

Tabelul 38 

- medii lunare pe o persoană, lei - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ajutorul mediu de şomaj 3200 5960 16730 50834 63750 95000 

Dinamica în % anul prece-
dent = 100 

100,0 186,3 280,7 303,8 125,4 149,0 

în procente faţă de salariul minim pe economie 

Ajutorul mediu de şomaj 63,6 64,8 71,3 102,7 97,4 97,9 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Comisia Naţională pentru Statistică Calcule 
efectuate de ICCV 

 
Comparativ cu anul precedent cea mai mare creştere a ajutorului mediu 

de şomaj a avut loc în 1994 când s-a situat peste nivelul salariului minim pe 
economie. În ceilalţi ani ponderea ajutorului mediu de şomaj faţă de salariul 
minim pe economie a variat în proporţie de 63,6% în 1991 la 97,9%. 

 
3.2. Alocaţia medie de sprijin în perioada de 1992-1996 a cunoscut 

următoarele nivele şi dinamici. 
  

Tabelul 39 

- medii lunare pe o persoană – lei - 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Alocaţia medie de sprijin 4022 9640 20385 39275 50500 

Dinamica în anul precedent -100 100,0 239,7 211,5 192,7 128,6 

în procente faţă de salariul minim pe economie 

Alocaţia medie de sprijin 43,8 41,1 41,2 60,0 52,1 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Comisia Naţională pentru Statistică Calcule 
efectuate de I.C.C.V. 
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Comparativ cu anul precedent, cea mai mare creştere a alocaţiei medii 
de sprijin (+2,4 ori) a avut loc în anul 1993. Faţă de salariul minim pe economie 
alocaţia medie de sprijin s-a situat, numai în anii 1995 şi 1996, la peste jumăta-
te fapt ce arată nivelul scăzut al acestei alocaţii. 

 
3.3. Ajutorul mediu pentru integrare profesională s-a introdus pentru 

tinerii absolvenţi în cuantum de 60% respectiv de 70% din salariul de bază mi-
nim pe ţară pentru absolvenţii învăţământului preuniversitar respectiv de învă-
ţământul superior, a avut în perioada 1994-1996 următoarea evoluţie. 

 
Tabelul 40 

- medii lunare pe o persoană, lei - 

 1994 1995 1996 

Ajutorul mediu pentru integrare profesională 35000 42545 54700 

Dinamica în %, anul precedent =100 100,0 121,6 128,6 

în procente faţă de salariul minim pe economie 

Ajutorul mediu pentru integrare profesională 70,7 65,0 56,4 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule 
efectuate de ICCV 

 
Se observă că valoarea ajutorului mediu pentru integrare profesională a 

scăzut progresiv de la iniţiere (1994) până în 1996. 
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4. PUTEREA DE CUMPĂRARE A AJUTORULUI DE 
ŞOMAJ A ALOCAŢIEI DE SPRIJIN Şl A AJUTORULUI 

PENTRU INTEGRARE PROFESIONALĂ 

 
Pentru a calcula puterea de cumpărare a ajutorului mediu de şomaj, a 

alocaţiei medii de sprijin şi a ajutorului mediu pentru integrare profesională se 
ia în considerare pe deoparte, mărimea absolută a acestor ajutoare iar pe de 
altă parte evoluţia preţurilor mărfurilor cumpărate şi al tarifelor serviciilor utiliza-
te de şomeri. 

Deoarece, în practică, nu se calculează un indice al preţurilor mărfurilor 
cumpărate şi al tarifelor serviciilor utilizate de familiile de şomeri, care are o 
structură diferită a cheltuielilor de consum comparativ cu alte grupuri sociale, 
ca urmare a veniturilor băneşti limitate, s-a luat în calcul indicele preţurilor măr-
furilor cumpărate şi al tarifelor serviciilor utilizate de întreaga populaţie (indice 
al preţurilor de consum). 

În afară de aceasta, aşa cum s-a arătat, ajutorul de şomaj se acordă 
pentru o perioadă de 9 luni, după care urmează alocaţia de sprijin, care nu mai 
este în funcţie de salariul avut ci este o cotă procentuală din salariul minim pe 
economie, pentru o perioadă de 18 luni. După expirarea perioadei respective 
nu se mai acordă nici un fel de sprijin bănesc din fondul de şomaj. 

Din această cauză compararea puterii de cumpărare a ajutorului de şo-
maj din anul curent cu ajutorul de şomaj din anul precedent nu este concluden-
tă deoarece se referă la alte persoane. 

 
4.1. Ajutorul mediu real de şomaj ia în considerare mărimea ajutorului 

mediu de şomaj şi evoluţia preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor servici i-
lor utilizate de populaţie în anul 1996 comparativ cu anul 1995. 

 
Tabelul 41 

 U.M. 1995 1996 Anul 1996 în % 
faţă de 1995 

Ajutorul mediu de şomaj lei lunar 63.750 95.000 149,0 

Indicele preţurilor de consum pentru 
populaţie 

% 100,0  138,8 

Ajutorul mediu real de şomaj lei lunar 63.750 68.444 107,3 

Indicele ajutorului real de şomaj % 100,0  107,3 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule 
efectuate de ICCV 
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Creşterea ajutorului mediu de şomaj (+49,0%) într-o proporţie mai mare 
decât a indicelui preţurilor de consum (+38,8%) a determinat sporirea ajutorului 
mediu real de şomaj, în anul 1996 comparativ cu anul 1995, cu +7,3%. 

Dat fiind caracterul limitat în timp de acordare a ajutorului de şomaj (9 
luni), calculele privind ajutorul mediu real de şomaj nu sunt concludente deoa-
rece şomerii care au fost în plata ajutorului de şomaj în 1995 nu se mai regă-
sesc în 1996. 

 
4.2. Alocaţia medie reală de sprijin, se calculează pe baza datelor pri-

vind valoarea alocaţiei medii de sprijin şi evoluţia preţurilor mărfurilor cumpăra-
te şi a tarifelor serviciilor utilizate de populaţie, în anul 1996 comparativ cu anul 
1995, a avut următoarea evoluţie: 

 
Tabelul nr. 42 

 
 U.M. 1995 1996 Anul 1996 în % faţă 

de 1995 

Alocaţia medie de sprijin lei, lunar 39.275 50.500 128,6 

Indicele preţurilor de consum pentru 
populaţie 

% 100,0  138,8 

Alocaţia medie reală de sprijin lei, lunar 39.275 36.383 92,6 

Indicele alocaţiei medii reale de 
sprijin 

% 100,0  92,6 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule 
efectuate de ICCV 

 
În anul 1996 comparativ de de anul 1995, creşterea alocaţiei de sprijin 

(+28,6%) într-o proporţie mai mică decât a indicelui preţurilor de consum 
(+38,8%) a determinat scăderea alocaţiei medii reale de sprijin cu - 7,4%. 

Având în vedere faptul că, perioada de acordare a alocaţiei de sprijin es-
te de 18 luni şi deci o parte din şomerii care au primit alocaţie de sprijin în 1995 
se regăsesc şi în 1996, calculele privind alocaţia medie reală de sprijin pot fi 
luate în considerare. 

 
4.3. Ajutorul mediu real pentru integrare profesională se calculează 

pe baza datelor privind, pe de o parte, nivelul ajutorului mediu pentru integra-
rea profesională iar pe de altă parte de evoluţia preţurilor mărfurilor cumpărate 
şi al tarifelor serviciilor utilizate. 

În anul 1996 comparativ cu anul 1995, ajutorul mediu real pentru integra-
re profesională a evoluat astfel: 
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Tabelul nr. 43 
 

 U.M. 1995 1996 Anul 1996 în %, faţă 
de 1995 

Ajutorul mediu pentru integrare 
profesională 

lei, lunar 42.545 54700 128,6 

Indicele preţurilor de consum pen-
tru populaţie 

% 100,0  138,8 

Ajutorul mediu real pentru inte-
grare profesională 

lei, lunar 42.545 39409  

Indicele ajutorului mediu real 
pentru integrare profesională 

% 100,0  92,6 

Sursa: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule 
efectuate de ICCV 

 
Ajutorul mediu real pentru integrare profesională, în anul 1996 compara-

tiv cu anul 1995, a scăzut cu 7,4% datorită faptului că ajutorul mediu pentru 
integrare profesională a sporit cu 28,6%, într-o proporţie mai mică decât creş-
terea indicelui preţului de consum (+ 38,8%). 
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5. FAMILII DE ŞOMERI:  
VENITURI, CHELTUIELI ŞI CONSUM 

 
Extinderea fenomenului de şomaj a avut influenţe directe asupra vieţii 

familiale, apărând în acest context familia de şomeri în care unul sau ambii soţi 
nu au un loc de muncă. 

Situaţia demografică şi economico-socială a familiilor de şomeri este ur-
mărită prin Ancheta Integrată în Gospodării (AIG), realizată de Comisia Naţio-
nală pentru Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
Ancheta a fost proiectată cu asistenţă tehnică din partea Universităţii Corneli 
SUA. 

Completarea datelor din chestionarele anchetei s-a făcut pe baza înre-
gistrărilor zilnice făcute de capul gospodăriei sau altă persoană în jurnalul gos-
podăriei şi a interviului efectuat la domiciliul gospodăriei de către statisticienii 
specializaţi în acest scop. 

Ancheta cuprinde date referitoare la: componenţa gospodăriei; bugetul 
de venituri şi cheltuieli; structura cheltuielilor băneşti de consum şi a cheltuieli-
lor băneşti pentru cumpărarea produselor alimentare, nealimentare şi pentru 
plata serviciilor; structura cheltuielilor totale de consum; consumul principalelor 
produse alimentare: consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi. 

 

5.1. Componenţa gospodăriilor de şomeri după sexul şi vârsta 
persoanelor 

În anul 1996, componenţa gospodăriilor de şomeri după sexul şi vârsta 
persoanele ce o compun se prezintă astfel: 

 
Tabelul 44 

Componenţa gospodăriilor după sexul şi vârsta persoanelor 
 Anul 1996 

Medii lunare pe o gospodărie în % faţă de total 

TOTAL PERSOANE 3,556 100,0 

* până la 16 ani 1,105 31,1 

* de sex masculin 1,208 34,0 

-16-59 ani 1,185 33,3 

- 60 ani şi peste 0,023 0,7 

* de sex feminin 1,243 34,9 

- 16-54 ani 1,167 32,8 

- 55 ani şi peste 0,076 2,3 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 
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Comparativ cu celelalte categorii de gospodării cuprinse în anchetă, 
gospodăria de şomeri cu 3,556 persoane era cea mai numeroasă (gospodăria 
de salariaţi 3,441 persoane, gospodăria de patroni 3,535 persoane, gospodăria 
de ţărani 3,280 persoane iar gospodăria de pensionari 2,263 persoane). 

Circa o treime (31,1%) din numărul total al persoanelor care alcătuiesc 
gospodăriile de şomeri o formează copii până la 16 ani, o treime (33,3%) este 
formată de persoanele de sex masculin cuprinse între 16 ani şi 59 ani iar o tre-
ime (32,8%) o reprezintă persoanele de sex feminin între 16 şi 54 ani. 

Bărbaţii care au peste 60 de ani reprezintă 0,7% din numărul total al per-
soanelor din gospodăriile de şomeri iar femeile de peste 55 ani sunt mai nume-
roase reprezentând 2,3% din total. 

 

5.2. Componenţa gospodăriilor de şomeri după statutul ocupaţi-
onal al persoanelor 

Componenţa gospodăriilor de şomeri după statutul ocupaţional al per-
soanelor care ie compun se prezintă astfel: 

 
Tabelul 45 

 Anul 1996 

 media lunară pe o gospodărie în % fată de total 

TOTAL PERSOANE 3,556 100,0 

PERSOANE ACTIVE 1,976 55,6 

- salariaţi 0,391 11,0 

- patroni 0,003 0,1 

- lucrători pe cont propriu în 0,027 0,7 
activităţi agricole   

- ţărani 0,191 5,4 

- şomeri 1,343 37,8 

- alte persoane 0,021 0,6 

PERSOANE INACTIVE 1,580 44,4 

- pensionari 0,085 2,4 

- elevi si studenti 0,871 24,5 

- casnice 0,199 5,6 

- alte persoane 0,425 11,9 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
În cadrul gospodăriilor de şomeri mai mult de jumătate (55,6%) o for-

mează persoanele active dar care, nu toate sunt aducătoare de venituri băneşti 
sau în natură în cadrul familiei. Din rândul persoanelor active neîncadrate în 
muncă peste două treimi o formează şomerii, cu implicaţii directe asupra nive-
lului de trai al gospodăriilor de şomeri. Urmează apoi persoanele salariate şi 
ţăranii. 
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Persoanele inactive din rândul membrilor care alcătuiesc gospodăria de 
şomeri reprezintă 44,4 din numărul total al persoanelor acestei gospodării. În 
cadrul acestora o pondere importantă (peste 55%) deţin elevii şi studenţii care 
constituie o sursă principală de consum a gospodăriilor de şomeri. 

5.3. Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Bugetul de venituri şi cheltuieli a unei gospodării de şomeri în anul 1996 
se prezintă astfel: 

 
Tabelul 44 

- medii lunare pe o gospodărie, lei - 

Venituri Sume In % faţă 
de total 

Cheltuieli Sume In % faţă 
de total 

I. Venituri totale nomi-
nale (A+B+C) 

413.933 77,1 I. Cheltuieli totale (A+B) 456.316 85,0 

A. Venituri băneşti 248.274  A. Cheltuieli băneşti 291.062  

B. Contravaloarea 
prestaţiilor gratuite 
sau cu reduceri de 
preţ de la agenţii 
economici 

405  B. Contravaloarea con-
sumului de produse 
agricole din resurse 
proprii 

165.254  

C. Contravaloarea 
consumului de 
produse agricole 
din resurse proprii 

165.254     

II. Împrumuturi şi credite 
luate, sume retrase 
de la CEC, bănci etc. 

29.454 5,5 ll. Împrumuturi şi credite 
restituite, sume depuse 
la CEC, bănci, etc. 

4.784 0,9 

III. Sold de bani în nu-
merar la începutul 
perioadei 

93.142 17.4 III. Sold de bani în nu-
merar la sfârşitul pe-
rioadei 

75.429 14,1 

Total general (l+ll+lll) 536.529 100,0 Total general (l+ll+lll) 536.529 100,0 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
În anul 1996 bugetul de venituri şi cheltuieli a unei gospodării de şomeri 

scoate In evidenţă unele probleme specifice şi anume: 

 În cadrul veniturilor totale ale gospodăriei veniturile totale nominale 
deţin ponderea preponderentă (77,1%), urmată apoi de soldul de bani 
la începutul perioadei (17,4%) şi de împrumuturile şi creditele luate, 
sumele retrase de la CEC, bănci etc. (5.5%). 

 la partea de cheltuieli a bugetului gospodăriei de şomeri pondere 
principală o deţin cheltuielile totale (85,0%); urmat apoi de soldul în 
bani în numerar la sfârşitul perioadei (14,1% şi de împrumuturile şi 
creditele restituite, sumele depuse la CEC, bănci, etc (0,9%). 
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 Se remarcă faptul că ponderea împrumutului şi creditelor luate şi a 
sumelor retrase de la CEC, bănci etc. (5,5%) în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuielile a unei gospodării de şomeri este mai mare de-
cât ponderea împrumuturilor şi creditelor restituite a sumelor depuse 
la CEC, bănci, etc. (0,9%). Deci la o gospodărie de şomeri împrumu-
tul şi creditele luate şi sumele retrase de la CEC, bănci etc. reprezintă 
o sursă de formare a veniturilor proprii. 

5.3.1. Venituri 

I. Veniturile totale nominale ale unei gospodării de şomeri, în anul 

1996, a avut următoarele nivele şi structuri: 
 

-medii lunară pe o gospodărie, lei - 

 Sume în % faţă de 
total 

Venituri totale nominale (A+B+C) 413,933 100,0 

A.Venituri băneşti 248.274 60,0 

B.Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau de reducere de 
preţ de la agenţii economici 

405 0,1 

C. Contravaloarea consumului de produse agricole din 
resurse proprii 

165.254 39,9 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică Calcule efectuate în ICCV 

 
Ponderea cea mai importantă (60,0%) în totalul veniturilor nominale ale 

unei gospodării de şomeri a avut-o veniturile băneşti, urmate apoi de contrava-
loarea consumului de produse agricole din resurse proprii (39,9%). Contrava-
loarea prestaţiilor gratuite sau cu reduceri de preţ de la agenţii economici are o 
pondere nesemnificativă (0,1%). 

A. Venituri băneşti. În anul 1996, veniturile băneşti ale gospodăriilor de 
şomeri a cunoscut următoarea situaţie: 

 
Tabelul 48 

- medii lunare pe o gospodărie lei - 

 Sume în % faţă 
de total 

Venituri băneşti (1+2+3+4+5+6+7) 248.274 100,0 

1. Salarii brute, alte drepturi salariale, premii, beneficii 94.474 38,1 

2. Încasări băneşti de la societăţii şi asociaţii agricole 555 0,2 

3. Venituri din vânzări, din care: 20.110 8,1 

- de produse agricole, animale, păsări 20.110 8,1 

4. Venituri din activităţi pe cont propriu 28.446 11,5 

- meserii 7.435 3,0 

- comerţ 5.022 2,0 

- transport 2.955 1,2 
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 Sume în % faţă 
de total 

5. Venituri din dividende, dobânzi, vânzări de acţiuni 1.844 0,7 

6. Venituri din protecţie socială, din care: 70.057 28,2 

- pensii de asigurări sociale 9.662 4,3 

- pentru vechime în muncă şi limita de vârstă 4.034  

- pentru pierderea capacităţii de muncă 2.799  

- pentru agricultori 484  

- de urmaş 1.1042 4,4 

- alocata pentru copii 2.345  

- burse pentru elevi şi studenţi 369 0,1 

- ajutor de şomaj şi alocaţia de sprijin 40.377 16,3 

- ajutoare speciale pentru handicapaţi 369 0,1 

- indemnizaţii pentru incapacitate de muncă, maternitate 
etc. 

646 0,3 

7. Alte venituri 32.788 13,2 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică. Calcul efectuat de ICCV 

 
În cadrul veniturilor băneşti ale unei gospodării de şomeri, în anul 1996, 

peste o treime (38,1%) o reprezintă veniturile din salarii brute, alte drepturi sa-
lariale, prime, beneficii etc., aproape o treime (28,2%) o reprezintă veniturile 
din protecţie socială (pensii, alocaţii pentru copii, burse, ajutorul de şomaj şi 
alocaţia de sprijin, alte ajutoare şi indemnizaţii) iar diferenţa (33,7%) este for-
mată de venituri din activităţile pe cont propriu, venituri din vânzări de produse 
agricole, animale şi păsări etc. şi alte venituri băneşti. 

În ce priveşte veniturile din protecţia socială, aspect care ne interesează 
în mod deosebit, scoate în evidenţă următoarele: 

 ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin reprezintă 57,6% din totalul ve-
niturilor din protecţia socială acestea fiind una din sursele de formare 
a veniturilor gospodăriilor de şomeri; 

 alocaţia pentru copii reprezintă 15,8% din totalul veniturilor din protec-
ţia socială, aceasta demonstrând existenţa în cadrul gospodăriilor de 
şomeri, a copiilor care, potrivit legislaţiei în vigoare, au dreptul la alo-
caţii pentru copii; 

 pensiile de asigurări sociale deţin 13,8% din totalul veniturilor din 
prestaţii sociale fapt ce indică existenţa în cadrul gospodăriilor de şo-
meri a pensionarilor de asigurări sociale (pensionari pentru munca 
depusă şi limită de vârstă, pensionari pentru pierderea capacităţii de 
muncă, pensionari agricultori şi pensionari de urmaşi) cu implicaţii 
asupra cheltuielilor gospodăriilor. 

B. Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau cu reduceri de preţ de la 
agenţii economici, reprezintă o pondere nesemnificativă (0,1%) în veniturile 
totale nominale ale gospodăriei de şomeri. 

C. Contravaloarea consumului de produse agricole (alimentare şi 
nealimentare) din resurse proprii scoate în evidenţă existenţa, în cadrul 
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gospodăriei de şomeri, a unor resurse agricole proprii care furnizează produse 
(alimentare şi nealimentare) ce se consumă în cadrul gospodăriei. Contrava-
loarea acestor produse (alimentare şi nealimentare) care se consumă din re-
surse proprii ale gospodăriilor de şomeri (autoconsumul) reprezintă peste o 
treime (39,9%) din veniturile totale nominale. Asigurarea, într-o proporţie destul 
de ridicată a consumului de produse alimentare şi nealimentare din resurse 
proprii este un element de echilibru a veniturilor gospodăriilor de şomeri şi este 
specifică mediului rural. 

II. Împrumuturi şi credite luate, sume retrase de la CEC, bănci etc. În 

cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al unei gospodării de şomeri valoarea 
împrumuturilor şi creditelor luate, a sumelor retrase de la CEC, bănci etc. re-
prezintă aproape 6% din totalul veniturilor gospodăriei de şomeri. În anul 1996 
împrumuturile şi creditele luate, sumele retrase de la CEC, bănci etc. au cu-
noscut următoarele nivele şi structuri: 

 
Tabelul 49 

- medii lunare pe o gospodărie, lei - 

 Sume în % faţă de total 

împrumuturi şi credite luate, sume retrase de la 
CEC, bănci etc. din care: 

29454 100,0 

- împrumuturi şi credite luate 25486 86,5 

- sume retrase de la CEC, bănci 2944 10,0 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule efectuate de ICCV 

 
III. Soldul de bani în numerar la începutul perioadei. Soldul de bani la 

începutul perioadei a reprezentat 17,4% din totalul veniturilor gospodăriilor de 
şomeri. 

5.3.2. Cheltuieli 

I. Cheltuielile totale ale unei gospodării de şomeri au avut în anul 1996 

următoarele niveluri şi structuri: 
 

Tabelul 50 

- medii lunare pe o gospodărie, lei - 

 Sume în % faţă de total 

CHELTUIELI TOTALE (A+B) 456316 100,0 

A. Cheltuieli băneşti 291062 63,8 

B. Contravaloarea consumului de produse agricole 
din resurse proprii 

165254 36,2 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică. Calcule efectuate de ICCV 
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Ponderea cea mai importantă (63,8%) în totalul cheltuielilor totale ale 
gospodăriilor de şomeri o deţin cheltuielile băneşti urmate apoi de contravaloa-
rea consumului de produse agricole din resurse proprii (36,2%). 

A. Cheltuieli băneşti. In anul 1996, cheltuielile băneşti ale gospodăriilor 
de şomeri în medie lunar pe o gospodărie, au cunoscut următoarele nivele şi 
structuri. 

 
Tabelul 51 

- medii lunare pe o gospodărie - lei 

 Sume în % faţă de total 

CHELTUIELI BĂNEŞTI (1+2+3+4+5+6+7) 291062 100,0 

1. Cheltuieli de consum 241182 82,9 

2. Cheltuieli pentru alimente şi băuturi 16402 5,6 
neconsumate (rămase în stoc, date în   
prelucrare, date la animale etc.)   

3. Cheltuieli pentru cumpărarea animalelor, 
păsărilor şi furajelor 

3064 1,0 

4. Cheltuieli pentru cumpărarea imobilelor şi ter-
enurilor 

- - 

5. Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii, asigurări de 
bunuri şi persoane 

23780 8,2 

6. Cheltuieli pentru cumpărarea de acţiuni - - 

7. Alte cheltuieli băneşti 6634 2,3 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule efectuate de ICCV 

 
În anul 1996, în cadrul cheltuielilor băneşti ale gospodăriilor de şomeri 

ponderea cea mai importanţei peste 80% (82,9%) o deţin cheltuielile de con-
sum, urmează apoi cheltuielile sub formă de impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii, 
asigurare de bunuri şi persoane (8,2%), cheltuielile pentru alimente şi băuturi 
neconsumate (rămase în stoc, date în prelucrare, date la animale etc.) (5,6%), 
cheltuielile pentru cumpărarea animalelor, păsărilor şi furajelor (1,0%) şi alte 
cheltuieli băneşti (2,3%). 

Cheltuielile de consum deţin 82,9% din totalul cheltuielilor băneşti ale 

gospodăriilor de şomeri şi au înregistrat următoarele nivele şi structuri: 
 

Tabelul 52 

- medii lunare pe o gospodărie - lei 

 Sume în % faţă de total 

CHELTUIELI DE CONSUM (a+b+c) 241182 100,0 

a) Cheltuieli pentru alimente şi băuturi consumate 127117 52,7 

- cumpărarea produselor alimentare 123467 51,2 

- cheltuieli în unităţi de alimentaţie publică 3650 1,5 

b) Cheltuieli pentru cumpărarea mărfurilor nelimentare 77496 32,1 

c) Cheltuieli pentru plata serviciilor 36569 15,2 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică. Calcule efectuate de ICCV 
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În cadrul cheltuielilor de consum a familiilor de şomeri, cheltuielile pentru 
alimente şi băuturi reprezintă 52,7%, în cadrul cărora 97,1% reprezintă cheltu-
ielile pentru cumpărarea de produse alimentare iar 2,9% reprezintă cheltuielile 
în unităţile de alimentaţie publică care, în cea mai mare parte sunt cheltuieli 
pentru cumpărarea de băuturi. Cheltuielile pentru cumpărarea de mărfuri nea-
limentare reprezintă 32,1% din totalul cheltuielilor de consum iar cheltuielile 
pentru plata serviciilor 15,2% din total. 

Cheltuielile pentru alimente şi băuturi neconsumate (rămase în stoc, 
date în prelucrare, date la animale etc.) au reprezentat 5,6% din totalul cheltu-
ielilor băneşti ale gospodăriilor de şomeri. 

Cheltuielile pentru cumpărarea de animale, păsări şi furaje la gospo-
dăriile de şomeri deţin o pondere redusă (1,0%) în totalul cheltuielilor de con-
sum. 

Cheltuielile pentru plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor, cotizaţii-
lor, asigurărilor de bunuri şi persoane au reprezentat 8,2% din totalul chel-

tuielilor de consum ale gospodăriei de şomeri şi au înregistrat, în anul 1996 
următoarele nivele şi structuri: 

 
Tabelul 53 

- medii lunare pe o gospodărie - lei 
 Sume în % faţă de total 

Impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii, asigurări de 
bunuri şi persoane 

23780 100,0 

din care: 
- impozite pe salarii 

19305 81,2 

- contribuţii pentru pensii şi şomaj 3497 14,7 

- alte impozite şi taxe, asigurări, cotizaţii etc. 978 4,1 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică. Calcule efectuate de ICCV 

 
În cadrul cheltuielilor pentru impozite, taxe, contribuţii, cotizaţii, asigurări 

de bunuri şi persoane ponderea cea mai importantă (81,2%) o deţin cheltuielile 
pentru plata impozitului pe salariu, urmat apoi de cheltuielile pentru contribuţii 
pentru pensii şi şomaj (14,7%) şi de cheltuielile pentru alte impozite şi taxe, 
asigurări de bunuri şi persoane, cotizaţii etc. (4,1%). 

Alte cheltuieli băneşti erau în medie de 6634 lei lunar pe o gospodărie 
şi reprezintă 2,3% din cheltuielile de consum ale unei gospodării de şomeri. 

B. Contravaloarea consumului de produse agricole (alimentare şi 
nealimentare) din resurse proprii a fost în anul 1996 de 165.254 lei şi a re-
prezentat 36,2% din cheltuielile totale ale gospodăriilor de şomeri. 

 
II. Împrumuturi şi credite restituite, sume depuse la CEC, bănci etc. 

În anul 1996, au prezentat următoarele nivele şi structuri: 
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Tabelul 54 

- medii lunare pe o gospodărie - 

 Sume în % faţă de total 

împrumuturi şi credite restituite, sume depuse la 
CEC, bănci etc. 

4784 100,0 

din care: 
- împrumuturi şi credite restituite 

3789 79,2 

- sume depuse la CEC, bănci 708 14,8 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică, Calcule efectuate de ICCV 

 
Valoarea împrumutului şi creditelor restituite, a sumelor depuse la CEC, 

bănci etc. reprezintă 16,2% din valoarea împrumuturilor şi creditelor luate, a 
sumelor retrase de la CEC, bănci etc. (împrumuturile şi creditele restituite 
14,9%, sume depuse la CEC, bănci etc. 24,0%). Acest aspect demonstrează 
faptul că gospodăriile de şomeri iau Împrumuturi şi credite dar le restituie în 
proporţii mai mici datorită condiţiilor de trai dificile. 

 
III. Soldul în bani în numerar la sfârşitul perioadei a fost de 75.429 lei, 

în medie pe lună pe o gospodărie, reprezentând 14,1% din totalul cheltuielilor 

gospodăriilor de şomeri. 

5.3.3 Structura cheltuielilor totale de consum 

Nivelul şi structura cheltuielilor totale de consum (cuprinde pe lângă chel-
tuielile băneşti de consum şi contravaloarea consumului de produse agricole 
din resurse proprii şi a prestaţiilor gratuite sau cu reducere de preţ de la agenţii 
economici), în anul 1996, pe o gospodărie de şomeri s-a prezentat astfel: 

 
Tabelul 59 

 Anul 1996 

Medii lunare pe o gos-
podărie - lei 

în % faţă de total 

CHELTUIELI TOTALE DE CONSUM 391.481 100,0 

pentru: 
. Alimente si băuturi 

256.315 65,5 

.îmbrăcăminte si încălţăminte 28.998 7,4 

. Locuinţă si înzestrarea cu bunuri 61.965 15,8 

. Medicamente şi îngrijire medicală 3.812 1,0 

. Transport şi telecomunicaţii 14.454 3,7 

. Cultură, învăţământ, educaţie 10.569 2,7 

. Alte cheltuieli pentru uz personal 15.368 3,9 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
În totalul cheltuielilor de consum a unei gospodării de şomeri, cheltuielile 

pentru alimente şi băuturi reprezintă aproximativ două treimi (65,5%), urmează 
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apoi cheltuielile cu locuinţa şi înzestrarea cu bunuri (15,8%) cheltuielile pentru 
îmbrăcăminte şi încălţăminte (7,4%) etc. Cheltuielile pentru cultură, învăţă-
mânt, educaţie reprezintă doar 2,7% din totalul cheltuielilor de consum ale unei 
gospodării de şomeri. 

5.3.3.1. Structura cheltuielilor băneşti de consum. În anul 1996 struc-
tura cheltuielilor băneşti de consum al gospodăriei de şomeri se prezintă astfel: 

 
 Medii lunare pe o gospodărie - 

lei 
în % faţă  
de total 

CHELTUIELI BĂNEŞTI DE CONSUM 241182 100,0 

pentru: 
Alimente şi băuturi 

 
127117 

 
52,7 

îmbrăcăminte şi încălţăminte 28998 12,0 

Locuinţă şi înzestrarea cu bunuri 40864 16,9 

Medicamente şi îngrijire medicală 3812 1,6 

Transport şi telecomunicaţii 14454 6,0 

Cultură, învăţământ, educaţie 10569 4,4 

Alte cheltuieli pentru uz personal 15368 6,4 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică. Calcule efectuate de ICCV 

 
În cadrul cheltuielilor băneşti de consum, cheltuielile pentru alimente şi 

băuturi deţine mai mult de jumătate (52,7%), urmate apoi de cheltuielile cu lo-
cuinţe şi înzestrarea cu bunuri (16,9%), cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi în-
călţăminte (12,0%), cheltuielile pentru transport şi telecomunicaţii (6,0%), chel-
tuielile pentru cultură, învăţământ, educaţie etc. (4,4%). 

 
A. Cheltuielile pentru cumpărarea produselor alimentare, în anul 

1996, s-au prezentat astfel: 
 

Tabel 56 

- medii lunar pe o persoană - 
 U.M. Cantitate Valoare - lei 

TOTAL CUMPĂRĂRI din care:   39.335 
Cereale şi produse din cereale - din care: kg. 9.683 9.765 
- pâine şi produse de panificaţie kg. 7,283 7.136 
- mălai kg. 0,362 258 
- făină kg. 0,393 424 
Came proaspătă - din care: kg. 1,023 6.004 
- de bovină kg. 0,179 986 
- de porcine kg. 0,482 3.070 
- de pasăre kg. 0,306 1.672 
Preparate din carne kg. 0,367 3.031 
Peşte şi produse din peşte kg. 0,151 613 
Grăsimi - din care kg. 0,754 2.918 
-ulei comestibil kg. 0,583 2.044 
- unt kg. 0,025 226 
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 U.M. Cantitate Valoare - lei 
Lapte - total I. 1,763 1.397 
Brânză de vacă (telemea) kg. 0,131 675 
Brânză de oaie kg. 0.072 429 
Caşcaval kg. 0.014 138 
Ouă buc. 4.628 1.311 
Zahăr kg. 0.657 1.484 
Gocobtâ, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase kg. 0,075 640 
Fasole boabe si alte leguminoase kg. 0,206 519 
Cartofi kg. 1,882 1.892 
Legume si conserve din legume, total - din care kg. 2,429 2.801 
- morcovi si alte rădăcinoase comestibile kg. 0,158 211 
- tomate kg. 0,466 553 
- ceapă uscată kg. 0,344 334 
- ardei si gogoşari kg. 0,231 297 
- varză şi conopidă kg. 0,469 293 
- bulion kg. 0,061 327 
- conserve din legume kg. 0,026 89 
Fructe, total - din care: kg. 0,795 1.447 
- mere şi pere kg. 0,431 488 
- caise şi piersici kg. 0,041 62 
- struguri kg. 0,040 56 
- citrice, alte fructe meridionale şi tropicale kg. 0,175 692 
Băuturi alcoolice, total - din care: I 0,613 1.489 
- vin I 0,238 449 
- bere I 0,248 501 
- ţuică si rachiuri naturale I 0,077 306 
Băuturi nealcoolice I 0,503 544 
Cafea şi cacao kg. 0,037 1.019 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
Din totalul cheltuielilor băneşti pentru cumpărarea de produse alimentare 

aproape jumătate o reprezintă cheltuielile destinate cumpărării de cereale şi 
produse din cereale (24,8%) şi carne şi preparate din carne (23,0%). O ponde-
re relativ mai importantă în cadrul cheltuielilor băneşti pentru cumpărare de 
produse alimentare (16,9%) o deţin cheltuieli pentru cumpărare de fasole şi 
alte leguminoase, cartofi, legume şi produse din legume şi fructe. 

 
B. Cheltuielile băneşti pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare a 

reprezentat 32,1% din totalul cheltuielilor băneşti de de consum şi s-a reparti-
zat pe sortimente astfel: 

 
Tabelul 57 

 Medii lunare pe o 

gospodărie - lei - 

% fată de 

total 

TOTAL CHELTUIELI 77.496 100.0 

din care pentru: 13.925 18,0 
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 Medii lunare pe o 

gospodărie - lei - 

% fată de 

total 

• îmbrăcăminte   

din care: 8.482 10,9 

- confecţii   

. pentru bărbaţi 3.543 4,6 

. pentru femei 2.920 3,7 

. pentru copii 2.019 2,6 

- tricotaje 2.743 3,5 

. pentru bărbaţi 699 0,9 

. pentru femei 804 1,0 

. pentru copii 1.240 1.6 

• încălţăminte 13.756 17.8 

. pentru bărbaţi 5.021 6,5 

. pentru femei 4.101 5,3 

. pentru copii 4.634 6.0 

• mobilă 404 0,5 

• covoare, carpete, mochete 229 0,3 

• aparate de uz casnic 3.063 4,0 

din care: 768 1,0 

. frigidere şi congelatoare   

. maşini spălat rufe, aspirator praf, altele 
produse electrotehnice 

1.899 2,5 

. aragaz, butelie şi accesorii 396 0,5 

• articole de menaj 1.863 2,4 

• articole chimice 959 1,2 

• mărfuri de cultură, sport, turism, piese de 7.179 9,3 

schimb, jocuri şi jucării   

din care: 3.673 4,7 

. cărţi, reviste, articole de papetărie   

. aparate audio-video şi instrumente muzi-
cale 

1.936 2,5 

. autoturism - - 

. articole de sport, turism, culturale, jucării 506 0,7 

• săpun, detergenţi, articole de cosmetică 
şi igienă 

7.719 10.0 

• medicamente şi articole tehnico-
medicale 

3.099 4,0 

• combustibil 11.062 14,3 

din care: 4.573 5,9 

. lemne si cărbuni   

. benzină 3.491 4,5 
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 Medii lunare pe o 

gospodărie - lei - 

% fată de 

total 

• materiale de construcţii şi instalaţii 4.268 5,5 

• inventar agricol, meşteşugăresc, de in-
dustrie casnică şi alte mărfuri pentru pro-
ducţia agricolă 

820 1,1 

• ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru 
fumat 

7.053 9,1 

Sursa: Comisia Naţională pentru statistică 

 

În cadrul cheltuielilor băneşti pentru cumpărarea de mărfuri nealimenta-
re, cheltuielile pentru îmbrăcăminte, (confecţii şi tricotaje) deţin 18,0% din tota-
lul cheltuielilor băneşti pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, cheltuielile 
pentru cumpărarea de încălţăminte (pentru bărbaţi, femei şi copii) reprezintă 
17,8%. Urmează apoi cheltuielile pentru cumpărare de combustibil (lemne de 
foc, cărbuni, benzină etc.) 14,7%, cheltuielile pentru săpun, detergenţi, articole 
de cosmetică şi igienă 10,0%, cheltuielile pentru mărfuri de cultură, sport, tu-
rism, piese de schimb, jocuri şi jucării (cărţi, reviste, articole de papetăr ie, apa-
rate audio-video, articole de sport, turism etc.) 9.3%, cheltuielile pentru cumpă-
rarea de ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru fumat 9,1% etc. 

 
C. Cheltuielile băneşti pentru plata serviciilor au fost în medie lunar 

pe o gospodărie de 36.569 lei şi reprezintă 15,2% din totalul cheltuielilor bă-
neşti de consum. 

 
Tabelul 58 

Cheltuielile băneşti pentru plata serviciilor 
 Medii lunare pe o în % fată de 
 gospodărie - lei - total 

TOTAL CHELTUIELI 36.569 100,0 

din care pentru:   

Chirie 630 1,7 

Energie electrică şi termică 7.697 21,0 

Gaze naturale 1.558 4,3 

Apă, canal, salubritate 5.014 13,7 

Transport şi telecomunicaţii 7.789 21.3 

Confecţionarea şi repararea îmbrăcămintei, încălţămin-
tei, articolelor de marochinerie, bijuterii 

659 1,8 

Confecţionarea şi repararea articolelor de uz casnic şi 
mobilă 

- - 

Manoperă pentru construcţii noi şi reparaţii 2.592 7,1 

Repararea şi întreţinerea autovehiculului, produselor 
electronice, lucrări foto 

1.721 4,7 

Abonament radio-TV 1.249 3,4 

îngrijire medicală şi lucrări stomatologice 713 1,9 
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 Medii lunare pe o în % fată de 
 gospodărie - lei - total 

igienă şi cosmetică 484 1,3 

Pregătire şcolară, extraşcolară şi cazare şcolară 1.114 3,0 

Cinematografe, teatre, muzee, turism, agrement, sport 482 1,3 

Plata muncii pentru producţia gospodăriei 2.038 5,6 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
În cadrul cheltuielilor băneşti pentru plata serviciilor pondere mai impor-

tantă (peste 50% din total) o deţin cheltuielile pentru transport şi telecomunica-
ţii (21,3%), energie electrică şi termică (21,0%) şi apă, canal, salubritate 
(13,7%). 

 
5.3.4. Consumul principalelor produse alimentare la gospodăriile de 

şomeri, în anul 1996 a fost următorul: 
 

Tabelul 60 

- cantităţi medii lunare pe o persoană- 

 U.M. Anul 1996 

Pâine si produse de franzelărie kg. 9,2 

Mălai kg. 2,1 

Carne proaspătă kg. 2.0 

Preparate din came kg. 0,8 

Peste si produse din peşte kg. 0,2 

Lapte I. 4,3 

Brânzeturi si smântână kg. 0,8 

Ulei comestibil kg. 0,7 

Ouă buc. 11 

Zahăr kg. 0,8 

Cartofi kg. 4,1 

Legume si conserve de legume - total kg. 6,5 

Fructe - total kg. 1,6 

Cafea si cacao kg. 0,1 

Băuturi alcoolice - total I. 1,9 

Băuturi nealcoolice I. 0,6 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
În anul 1996 consumul mediu lunar pe o persoană din gospodăria de 

şomeri, este modest fiind în strânsă corelaţie cu resursele financiare de care 
dispune gospodăriile de şomeri. Consumuri mai ridicate se înregistrează la 
pâine, produse de panificaţie, mălai şi cartofi (consumul mediu anual este de 
110,4 kg de pâine şi produse de panificaţie şi de 25,2 kg. de mălai iar la cartofi 
de 49,2 kg). 

La celelalte produse alimentare consumul mediu anual se prezintă astfel: 
carne proaspătă 24,0 kg, preparate din carne 9,6 kg, zahăr 9,6 kg, ouă 132 
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buc, legume şi conserve din legume 78,0 kg, fructe şi produse din fructe 19,2 
kg etc. 

 
5.3.5. Consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi la gospodăriile 

de şomeri s-a prezentat după cum urmează: 
 

Tabelul 61 

- medii zilnice pe o persoană - 

 U.M. Anul 1996 

CALORII nr. 2.289 

- de origine vegetală nr. 1.810 

- de origine animală nr. 479 

Protide gr- 72,6 

Lipide gr- 69,6 

Glucide gr- 325,6 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
Consumul alimentar mai modest la gospodăriile de şomeri este reflectat 

şi în consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi. În anul 1996 la un 
consum zilnic pe o persoană de 2.289 calorii, 79,1% o reprezintă consumul de 
calorii de origine 

vegetală, (consum dat în principal de pâine şi mălai) şi un consum de ca-
lorii de origine animală de 20,9%. 

 

5.3.6. Consumul principalelor produse din resurse proprii  
(autoconsum) 

În anul 1996 consumul principalelor produse agroalimentare din resurse 
proprii (producţie, prelucrări, stocuri etc.) la gospodăriile de şomeri, se prezintă 
astfel: 

 
Tabelul 62 

- medii lunare pe o gospodărie - 

 U.M. Anul 1996 

Consum total Consum 
uman can-

titate 

Consum 
furaje can-

titate 
Cantitate contravaloare 

lei 

TOTAL CONSUM   165.254   

din care:      

Grâu si secară kg. 3,65 1.585 0,01 3,64 

Porumb boabe kg. 23,03 9.643 0,01 23,02 

Făină kg. 1,84 2.200 1,82 0,02 

Mălai kg. 7,66 5.753 6,06 1,60 

Pâine kg. 4,69 4.762 4,65 0,04 
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 U.M. Anul 1996 

Consum total Consum 
uman can-

titate 

Consum 
furaje can-

titate 
Cantitate contravaloare 

lei 

Fasole boabe şi alte legumi-
noase 

kg. 1,73 4.734 1,73 - 

Cartofi kg. 9,26 9.146 7,88 1,38 

Legume proaspete şi conservate 
îm echivalent legume proaspete 

kg. 14,54 20.374 14,54 - 

din care: - tomate kg- 0,84 1.063 0,84  

- ceapă uscată kg. 1,98 2.002 1,98 - 

- varză şi conopidă kg. 0,51 292 0,51 - 

- murături si varză acră kg. 4,34 6.691 4.34 - 

- bulion kg- 0,70 3.854 0,70 - 

Fructe proaspete, deshidratate, 
afumate, uscate 

kg. 2,90 3.850 2,88 0,02 

din care: 
- mere şi pere 

kg- 1,89 2.155 1,87 0,02 

- prune kg. 0,13 77 0,13 - 

- struguri kg. 0,27 268 0,27 - 

Vin I. 3,38 6.830 3,38 - 

Ţuică si rachiuri naturale I. 0,47 1.816 0,47 - 

Came de porcine kg. 1,52 10.330 1,52 - 

Came de pasăre kg. 1,23 7.154 1,23 - 

Preparate din came kg. 1,43 11.255 1,43 - 

Lapte de vacă şi bivoliţă I. 7,34 5.901 7,13 0,21 

Brânză (telemea) de vacă kg. 0,53 2.833 0,53 - 

Brânză de oaie kg- 0,38 2.387 0,38 - 

Ouă buc. 21 5.990 21 - 

Fân, furaje, cereale şi produse 
pentru animale 

kg. 74,67 21.101 - 74, 67 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
Principalele produse agroalimentare obţinute de gospodăriile de şomeri 

din surse proprii sunt destinate aproape în exclusivitate consumului uman (fac 
excepţie grâul şi porumbul boabe, mălaiul, cartofi etc. din care o anumită parte 
este destinată furajării animalelor şi păsărilor). 
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6. FAMILII DE ŞOMERI  
ŞI FAMILII DE SALARIAŢI 

 
Pentru o analiză mai aprofundată a condiţiilor de viaţă ale familiilor de 

şomeri comparate cu familiile de salariaţi vom analiza situaţia veniturilor 
celor două tipuri de familii, structura cheltuielilor de consum, consumul princi-
palelor produse alimentare şi consumul alimentar exprimat în calorii şi factori 
nutritivi: 

 
6.1. Veniturile familiilor de şomeri comparativ cu cele ale familiilor 

de salariaţi se prezintă astfel: 
 

Tabelul 63 

- medii lunare pe o gospodărie - 
 Familii şomeri Familii salariaţi Coloana/ 

 Date Structura - Date Structura Coloana 3 
 absolute în % absolute - în % - în % 
 -lei-  -lei-   

I.VENITURI TOTALE NOMINALE 
(A + B + C) 

413.933 77,1 766.330 82,9 54,0 

A. Venituri băneşti 248.274 46,3 608.990 65,9 40,8 

B. Contravaloarea prestaţiilor gra-
tuite sau cu reduceri de preţ dela 
agenţi economici 

405 (x 3.041 0,3 13,3 

C. Contravaloarea consumului de 
produse agricole din resurse pro-
prii 

165.254 30,8 154.299 16,7 107,1 

II. ÎMPRUMUTURI ŞI CREDITE 29.454 5,5 34.411 3,7 85,6 
LUATE, SUME RETRASE DE LA 
CEC, BĂNCI etc. 

     

III. SOLDUL DE BANI ÎN 
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 
PERIOADEI 

93.142 17,4 123.409 13,3 75,5 

TOTAL GENERAL (l+ll+lll) 536.529 100,0 924.150 100,0 58,1 

X) - sub 0,01% 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică Calcule efectuate de ICCV 

 
În anul 1996 veniturile gospodăriilor de şomeri erau formate în proporţie 

de 46,3% de venituri băneşti, 30,8% reprezintă contravaloarea consumului de 
produse agricole din resurse proprii, 5,5% împrumuturi şi credite luate, sume 
retrase de la CEC, bănci etc., iar 17,4% soldul de bani în numerar la începutul 
perioadei. 
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La gospodăriile de salariaţi ponderea veniturilor băneşti reprezintă 65,9% 
din totalul veniturilor, contravaloarea consumului de produse agricole din re-
surse proprii 

16,7%, valoarea împrumuturilor şi creditelor luate şi a sumelor retrase de 
la CEC, bănci etc., 3,7% iar soldul în bani în numerar la începutul perioadei de 
13,4%. 

Comparativ cu gospodăriile de salariaţi, gospodăriile de şomeri deţin o 
pondere mai mică a veniturilor băneşti (46,3%) faţă de două treimi cât reprezin-
tă ponderea veniturilor băneşti la gospodăriile de salariaţi. 

De remarcat este faptul că, valoarea împrumuturilor şi creditelor luate şi 
a sumelor retrase de la CEC şi bănci reprezintă 5,5% din totalul veniturilor şi 
încasărilor băneşti ale familiilor de şomeri comparativ cu 3,7% cât reprezintă 
ponderea acestor încasări băneşti la familiile de salariaţi. 

 
6.2. Nivelul si structura cheltuielilor totale de consum ale familiilor de 

şomeri şi ale familiilor de salariaţi se prezintă în felul următor: 
 

Tabelul 64 

 - medii lunare pe o gospodărie 

 Familii de şomeri Familii de salariaţi Coloana 1/ 

Date abso-
lute - lei 

Structura - în 
% 

Date abso-
lute - lei 

Structura - în 
% 

Coloana 3 - 
în % 

CHELTUIELI 
TOTALE DE 
CONSUM* 

391481 100,0 555998 100,0 70,4 

pentru: 
Alimente şi băuturi 

256315 65,5 313617 56,4 81,7 

îmbrăcăminte şi 
încălţăminte 

28998 7,4 62741 11,3 46,2 

Locuinţă şi înzestra-
rea cu bunuri 

61965 15,8 87568 15,7 70,8 

Medicamente şi 
îngrijire medicală 

3812 1,0 8332 1,5 45,8 

Transport şi tele-
comunicaţii 

14454 3,7 34833 6,3 41,5 

Cultură, 
Învăţământ, 
educaţie 

10596 2,7 23023 4,1 45,9 

Alte cheltuieli pen-
tru uz personal 

15368 3,9 25884 4,7 59,4 

*) Inclusiv contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii şi a prestaţiilor 
gratuite sau cu reducere de preţ de la agenţii economici. Sursa: Comisia Naţională pentru 
Statistică Calcul efectuat de ICCV 
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Nivelul veniturilor băneşti şi în natură ale familiilor de şomeri, comparativ 
cu cel al familiilor de salariaţi influenţează nivelul şi structura cheltuielilor totale 
de consum ale celor două categorii de familii. 

În anul 1996, la familiile de şomeri cheltuielile pentru alimente şi băuturi 
reprezintă 65,5% din totalul cheltuielilor de consum ale familiei în timp ce la 
familiile de salariaţi, aceste cheltuieli reprezintă 56,4%. 

Datorită faptului că la familiile de şomeri peste 65% din totalul cheltuieli-
lor de consum este destinată alimentelor, scade ponderea celorlalte categorii 
de cheltuieli ale familiei. Astfel, cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte 
reprezintă 7,4% din totalul cheltuielilor de consum (la familii de salariaţi aceste 
cheltuieli reprezintă 11,3% din total), cheltuielile pentru transport şi telecomuni-
caţii 3,7% (la salariaţi 6,3%), cheltuielile pentru învăţământ, cultură, educaţie 
2,7%) (la familiile de salariaţi 4,1%); cheltuielile pentru medicamente 1,6% (la 
salariaţi 1,5%). Cheltuielile pentru medicamente şi îngrijire medicală se menţin, 
în ambele cazuri, aproximativ la acelaşi nivel (15,8%). 

 
6.3. Nivelul consumului principalelor produse alimentare în familiile 

de şomeri şi în familiile de salariaţi se prezintă astfel: 
 

Tabelul 65 

 - medii lunare pe o persoană - 
 U.M. Familii de 

şomeri 
Familii de salariaţi Coloana 1/ 

Coloana 2 -  
în % 

A 0 1 2 3 

Pâine şi produse de franzelărie kg 9,2 10,2 90,2 

Mălai kg 2,1 1,3 161,5 

Came proaspătă kg 2,0 2,6 76,9 

Preparate din carne kg 0,8 1,0 80,0 

Peşte şi produse din peşte kg 0,2 0,3 66,7 

Lapte i 4,3 4,7 91,5 

Brânzeturi si smântână kg 0,8 1,0 80,0 

Ulei comestibil kg 0,7 0,8 87,5 

Ouă buc 11 14 78,6 

Zahăr kg 0,8 0,9 88,9 

Cartofi kg 4,1 4,0 102,5 

Legume şi conserve din legume - total kg 6,5 7,2 90,3 

Fructe - total kg 1,6 2,4 66,7 

Cafea si cacao kg 0,1 0,1 100,0 

Băuturi alcoolice I 1,9 2,2 86,4 

Băuturi nealcoolice I 0,6 1,3 46,2 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică Calcule efectuate de ICCV 
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În anul 1996, nivelul consumului de produse alimentare medii lunare pe 
o persoană, la familiile de şomeri este inferior celui realizat de familiile de sala-
riaţi cu excepţia consumului de mălai şi cartofi. 

Nivelul consumului de produse alimentare la familiile de şomeri este mai 
mic decât 80% din consumul familiilor de salariaţi la: carne proaspătă (-23,1%), 
peşte şi produse din peşte (-33,3%), ouă (-21,4%), fructe - total (-33,3%) 

 
6.4. Consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi la 
familiile de şomeri şi la familiile de salariaţi se prezintă astfel: 
 

Tabelul 66 

- medii zilnice pe o persoană - 

 U.M. Familii de şomeri Familii de salariaţi Coloana 1/ 
Coloana 2 - în 

% - 

Calorii nr. 2289 2472 92,6 

- de origine vegetală nr. 1810 1911 94,7 

- de origine animală nr. 479 561 85,4 

Protide gr. 72,6 78,8 92,1 

Lipide gr. 69,6 80,3 86,7 

Glucide 9
r.
 325,9 340,3 95,8 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică. Calcule efectuate de ICCV 

 
Nivelul mai scăzut al consumului principalelor produse alimentare medii 

lunare pe o persoană la familiile de şomeri comparativ cu cel realizat la familiile 
de salariaţi este reflectat şi în consumul alimentar exprimat în calorii şi factori 
nutritivi la toate elementele de calcul (calorii, protide, lipide, grăsimi). 



508 
 

 

7. ÎN LOC DE CONCLUZII 

 

Recunoaşterea oficială a şomajului ca fenomen socio-economic, înce-
pând cu anul 1991, a pus guvernul şi instituţiile abilitate în activităţi pe piaţa 
muncii în faţa unei situaţii inedite. Pe de-o parte structura administrativă era 
slab dezvoltată iar pe de altă parte experienţa în domeniu era practic nulă. În-
cet, încet prin crearea cadrului legislativ s-a pus în mişcare sistemul cu atribuţii 
specifice în sfera şomajului. 

 
7.1. Legislaţia în domeniu a suferit în cei 5 ani modificări care au permis 

o relativă adecvare la situaţiile concrete apărute în acest sens, legea privind 
şomajul şi protecţia socială a şomerilor a fost îmbunătăţită de 4 ori. Perioada 
de acordare a ajutorului de şomaj a fost extinsă de la 6 luni la 9 luni. Tot ca o 
măsură pasivă, s-a considerat că este necesară şi introducerea alocaţiei de 
sprijin cu scopul de a diminua costurile sociale ale tranziţiei pentru şomerii de 
lungă durată. 

 
7.2. In toată această perioadă şomajul nu a atins cote alarmante deoare-

ce restructurarea şi privatizarea au demarat greu şi au evoluat foarte lent. Rata 
maximă a şomajului de 10,4% la care s-a ajuns în 1994 nu a reflectat nici pe 
departe situaţia reală a economiei româneşti. 

Excedentul de forţă de muncă a fost "ascuns" prin diverse modalităţi. 
Dintre acestea putem enumera: 

 neobligarea întreprinderilor de stat să disponibilizeze muncitorii şi să 
declare faliment; 

 netestarea a pieţii muncii pentru a răspunde într-o manieră optimă for-
ţei de muncă în raport cu gradul de calificare al acesteia; 

 rigidizarea pieţei muncii şi lipsa eforturilor pentru flexibilizarea ei; 

 neîncurajarea excedentului de muncitori din populaţia activă să dev i-
nă şomeri 

 
7.3. Politicile pe piaţa muncii au vizat mai mult latura pasivă (protecţia 

socială a şomerilor) şi au neglijat componenta de măsuri active. Cheltuielile de 
sub 1% din PIB pentru protecţia şi integrarea profesională a şomerilor au fost 
destul de scăzute faţă de necesităţile reale. 

 
7.4. Inexistenţa unei baze de date la la Direcţiile judeţene de muncă şi 

protecţie socială face dificilă urmărirea situaţiei şomerilor după atribuirea ajuto-
rului de şomaj respectiv a alocaţiei de sprijin. Din această cauză nu se cunoaş-
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te situaţia şomerilor care nu mai primesc ajutoare băneşti din fondul de şomaj, 
dacă s-au încadrat în muncă, au început să lucreze pe cont propriu etc. 

 
7.5. Evidenţa corectă şi la zi a locurilor de muncă disponibile nu este bi-

ne pusă la punct. Zilnic în presă se anunţă locuri de muncă libere care ar putea 
fi ocupate de şomeri, dar aceştia nu cunosc situaţia ca urmare a slabei infor-
mări şi mediatizări realizate de direcţiile de muncă asupra locurilor de muncă. 

 
7.6. Prezentarea locurilor de muncă pe judeţe ar fi o soluţie pentru rezol-

varea unor probleme de angajare. Dacă s-ar cunoaşte necesarul de forţe de 
muncă pe judeţe atunci şomerii din judeţe mai afectate de şomaj (în special 
cele din Moldova) ar fi dispuşi să se angajeze în alte judeţe dacă se cunosc 
condiţiile de angajare ; 

 
7.7. Lipsa unei baze de date privind situaţia familiară a şomerilor face ca 

în multe cazuri ambii soţi, care au locuri diferite de muncă, să fie trecuţi în şo-
maj cu consecinţe afecte asupra situaţiei familiei mai ales atunci când sunt şi 
copii în întreţinere. 

* 
* * 

Lucrarea "Şomajul în România în anii 1991-1996" constituie o încercare 
de analiză a cauzelor apariţiei fenomenului de şomaj, a evoluţiei numărului de 
şomeri precum şi utilizarea politicilor active şi pasive de rezolvare parţială a 
problemelor legate de apariţia şomajului în perioada de tranziţie. 

Intensificarea acţiunii de privatizare însoţită de reorganizarea celor mai 
importante sectoare ale economiei naţionale şi rentabilizarea acestora a făcut 
ca, în cursul anului 1997, să fie disponibilizaţi şi deci să devină şomeri un nu-
măr important de persoane. 

Acordarea salariilor compensatorii alături de ajutorul de şomaj pune pro-
blema abordării din alt unghi a măsurilor ce se iau pentru a influenţa nivelul de 
trai al acestei categorii de populaţie. 

Ar fi interesant de studiat, în continuare, modul în care au fost utilizate 
sumele alocate de stat drept salarii compensatorii şi care este situaţia socio-
economică a persoanelor care au beneficiat de acestea. 
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Anexa 1 
Populaţia activă ocupată pe ramuri ale economiei naţionale 

-mii persoane- 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 10840 10786 10458 10062 10011 9493 9404 

. Agricultură 3055 3116 3362 3537 3561 3187 3255 

. Silvicultură, exploatare for-
estieră şi economia vânatului 

89 89 81 77 86 78 83 

. Industrie 4005 3803 3301 3030 2882 2714 2697 

- industrie extractivă 259 277 272 259 256 250 251 

- industria prelucrătoare 3613 3372 2865 2606 2456 2293 2258 

- energia electrică şi termică, 
gaze şi apă 

133 154 164 165 170 171 188 

. Construcţii 706 501 579 574 563 479 483 

. Comerţ 538 699 754 585 636 865 781 

. Hoteluri şi restaurante 186 213 175 131 136 123 120 

. Transporturi 667 594 556 497 462 458 448 

. Poştă şi telecomunicaţii 97 96 93 95 94 98 98 

. Activităţi financiare, bancare 
şi de asigurări 

39 44 57 66 59 71 70 

. Tranzacţii imobiliare şi alte 
servicii 

388 421 441 417 438 324 290 

. Administraţia publică şi 
apărare; asistenţă socială 
obligatorie 

88 99 113 117 125 131 125 

. Învăţământ 411 426 432 432 437 437 439 

. Sănătate şi asistenţă socială 320 311 306 308 333 333 337 

. Celelalte ramuri ale 
economiei naţionale 

251 374 208 196 199 195 178 

 
 

Anexa 2 
Numărul mediu al salariaţilor pe ramuri ale economiei naţionale 

-mii persoane- 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 8156 7574 6888 6672 6438 6160 5939 

. Agricultură 655 609 561 560 484 420 364 

. Silvicultură, exploatare for-
estieră şi economia vânatului 

107 99 93 88 91 83 78 

. Industrie 3846 3643 3245 3017 2856 2615 2586 

. Construcţii 704 486 459 536 515 443 431 

. Comerţ 508 496 471 468 495 660 587 

. Hoteluri si restaurante • 195 172 122 112 124 115 109 

. Transporturi 632 580 514 478 448 420 398 

. Postă si telecomunicaţii 92 96 93 94 93 96 97 

. Activitate financiară, bu-
getară şi de asigurări 

38 41 51 62 56 67 69 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

. Tranzacţii imobiliare şi alte 
servicii 

391 297 257 232 233 195 185 

. Administraţia publică şi 
apărare; asistenţă socială 
obligatorie 

80 93 106 110 123 130 125 

. Învăţământ  368 440 428 427 428 427 432 

. Sănătate şi asistenţă socială 316 315 304 306 329 328 335 

. Celelalte ramuri ale econo-
miei naţionale 

224 207 184 182 163 161 143 

 
Anexa 3 

Şomeri înregistraţi şl rata şomajului la 31 decembrie (total) 

- persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total şomeri 337440 929019 1164705 1223925 998432 657564 

Beneficiază de ajutor de şomaj: 265978 602957 549785 504284 317142 202233 

Muncitori 223776 526305 470324 413951 247490 152655 

Personal cu studii medii 34198 65468 70260 79781 62429 4488 

Personal cu studii superioare 8004 11184 9201 10552 7223 5390 

Beneficiază de alocaţie de spri-
jin: 

— 239642 516059 564066 457079 259457 

Muncitori — 206850 441595 477595 380754 214973 

Personal cu studii medii — 28268 66491 79903 72014 42475 

Personal cu studii superioare — 4524 7973 6568 4311 2009 

Nu beneficiază de drepturi 
băneşti 

71462 86420 98861 155575 224211 195874 

Rata şomajului (%) 3,0 8,4 10,4 10,9 9,5 6,3 

 
Anexa 4 

Structura şomerilor înregistraţi şl rata şomajului la 31 decembrie (total) 

 - în procente- 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total şomeri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Beneficiază de ajutor de şo-
maj: 

78,82 64,90 47,20 41,20 31,76 30,75 

Muncitori 84,13 87,29 85,55 82,09 78,04 75,48 

Personal cu studii medii 12,86 10,86 12,78 15,82 19,68 21,85 

Personal cu studii superioare 3,01 1,85 1,67 2,09 2,28 2,67 

Beneficiază de alocaţie de 
sprijin: 

 25,80 44,31 46,09 45,78 39,46 

Muncitori — 86,32 85,57 84,67 83,30 82,86 

Personal cu studii medii — 11,79 12,89 14,17 15,76 16,37 

Personal cu studii superioare  1,89 1,54 1,16 0,94 0,77 

Nu beneficiază de drepturi 
băneşti 

21,18 9,30 8,49 12,71 22,46 29,79 

Rata şomajului (%) 3,0 8,4 10,4 10,9 9,5 6,3 
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Anexa 5 
Şomeri înregistraţi şl rata şomajului 

 la 31 decembrie (feminin) 

- persoane - 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total şomeri 208457 563065 685496 693342 551492 355435 

Beneficiază de ajutor de şo-
maj: 

158145 364032 313981 280726 174345 112547 

Muncitori 130590 313589 265599 228710 134164 81978 

Personal cu studii medii 23398 44208 43494 46385 36099 27608 

Personal cu studii superioare 4157 6235 4888 5631 4082 2961 

Beneficiază de alocaţie de 
sprijin: 

 142152 309190 318834 247820 134925 

Muncitori — 120658 260545 264189 201797 106579 

Personal cu studii medii — 19051 44639 51142 43292 27190 

Personal cu studii superioare  2443 4006 3503 2731 1156 

Nu beneficiază de drepturi 
băneşti 

50312 56881 62325 93782 129327 107963 

Rata şomajului (%) 4,0 10,7 12,9 12,9 10,3 7,3 

 
Anexa 6 

Structura şomerilor înregistraţi şl rata şomajului  
la 31 decembrie (feminin) 

 -în procente- 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total şomeri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Beneficiază de ajutor de şo-
maj: 

75,86 64,65 45,80 40,49 31,61 31,66 

Muncitori 82,58 86,15 84,59 81,47 76,95 72,84 

Personal cu studii medii 14,79 12,14 13,85 16,52 20,71 24,53 

Personal cu studii superioare 2,63 1,71 1,56 2,01 2,34 2,63 

Beneficiază de alocaţie de 
sprijin: 

— 25,25 45,11 45,98 44,94 37,96 

Muncitori — 84,88 84,27 82,86 81,43 78,99 

Personal cu studii medii — 13,40 14,44 16,04 17,47 20,15 

Personal cu studii superioare — 1,72 1,29 1,10 1,10 0,86 

Nu beneficiază de drepturi 
băneşti 

24,14 10,10 9,09 13,53 23,45 30,38 

Rata şomajului (%) 4,0 10,7 12,9 12,9 10,3 7,3 
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Anexa 7 
Rata şomajului (total) 

- în procente - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1992 1993 1994 1995 1996 

0 TOTAL 8,4 10,4 10,9 9,5 6,3 

1 ALBA 5,9 8,2 8,1 6,6 4,7 

2 ARAD 5,9 9,1 10,1 5,2 2,6 

3 ARGEŞ 6,7 9,1 9,6 7,0 4,7 

4 BACAU 9,9 12,4 11,9 10,5 7,6 

5 BIHOR 7,5 7,6 7,3 5,2 2,6 

6 BISTRITA - NASAUD 17,8 20,9 19,3 14,3 7,9 

7 BOTOŞANI 11,6 16,3 18,5 15,9 10,0 

8 BRAŞOV 4,9 6,7 7,3 6,0 3,8 

9 BRAILA 13,2 11,0 9,9 9,9 7,8 

10 BUZĂU 13,6 14,6 15,2 11,9 7,5 

11 CARAS - SEVERIN 12,2 12,8 10,4 9,3 7,5 

12 CALARASI 7,2 7,9 7,0 8,2 4,5 

13 CLUJ 8,3 7,5 9,7 8,6 7,9 

14 CONSTANTA 6,4 9,7 9,2 7,9 5,4 

15 COVASNA 7,9 9,6 9,1 6,6 4,4 

16 DAMBOVITA 5,7 9,1 11,0 9,3 6,4 

17 DOLJ 11,2 14,6 14,3 11,2 6,9 

18 GALAŢI 9,9 10,1 12,8 11,3 9,3 

19 GIURGIU 8,6 14,4 10,2 8,9 4,3 

20 GORJ 2,8 4,2 3,9 3,7 2,1 

21 HARGHITA 9,1 12,1 10,5 10,4 7,8 

22 HUNEDOARA 7,3 8,3 10,3 11,8 10,9 

23 IALOMIŢA 8,8 10,4 10,5 8,1 5,9 

24 IAŞI 11,1 11,5 16,1 12,1 8,3 

25 MARAMUREŞ 7,1 8,2 9,2 6,9 2,7 

26 MEHEDINŢI 7,1 10,1 7,7 5,9 4,3 

27 MUREŞ 7,3 9,6 12,6 12,0 7,9 

28 NEAMŢ 13,2 17,6 17,3 16,7 12,6 

29 OLT 9,0 11,7 12,0 7,9 4,1 

30 PRAHOVA 5,9 7,9 10,0 8,7 5,1 

31 SATU - MARE 8,9 9,3 8,4 6,2 4,6 

32 SALAJ 10,9 12,6 11,6 9,8 7,7 

33 SIBIU 7,6 9,9 12,6 9,1 7,0 

34 SUCEAVA 10,7 12,2 13,5 11,0 11,0 

35 TELEORMAN 7,6 9,3 10,0 9,4 6,2 

36 TIMIŞ 4,5 7,1 7,2 3,8 2,3 

37 TULCEA 16,3 16,8 16,4 11,0 7,8 

38 VASLUI 14,9 22,9 24,1 12,4 9,3 

39 VALCEA 8,4 11,7 13,2 14,7 11,5 

40 VRANCEA 11,3 12,8 10,5 8,5 5,4 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4,9 6,0 5,7 4,5 3,1 
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Anexa 8 
Numărul şomerilor pe grupe de vârstă,  

în luna decembrie 

- persoane - 

 15 Dec. 1992 31 Dec. 
1993 

31 Dec. 
1994 

31 Dec. 1995 31 Dec. 1996 

Total şomeri din care: 601479 1065844 1068350 774221 461690 

Sub 25 ani 246606 429668 470330 341354 235000 

25 - 29 ani 87214 163628 165107 110606 56529 

30 - 39 ani 138942 237519 212750 141738 70055 

40 - 49 ani 84207 151406 142893 118416 65941 

50 - 55 ani 28871 60056 54815 43980 23918 

Peste 55 ani 15639 23567 22455 18127 10247 

 
 

Anexa 9 
Structura numărului de şomeri* pe grupe de vârstă,  

în luna decembrie 

- în procente - 

 15 Dec.  
1992 

31 Dec. 
1993 

31 Dec. 
1994 

31 Dec.  
1995 

31 Dec.  
1996 

Total şomeri din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sub 25 ani 41,0 40,3 44,0 44,1 50,9 

25 - 29 ani 14,5 15,4 15,5 14,3 12,2 

30 - 39 ani 23,1 22,3 19,9 18,3 15,2 

40 - 49 ani 14,0 14,2 13,4 15,3 14,3 

50 - 55 ani 4,8 5,6 5,1 5,7 5,2 

Peste 55 ani 2,6 2,2 2,1 2,3 2,2 

* Exclusiv cei înregistraţi la Oficiul Forţelor de Muncă, dar care nu beneficiază de drepturi 
băneşti 

 
Anexa 10 

Numărul şomerilor femei* pe grupe de vârstă, în luna 
decembrie 

- persoane - 

 15 Dec.  
1992 

31 Dec. 
1993 

31 Dec. 
1994 

31 Dec. 
1995 

31 Dec.  
1996 

Total şomeri femei din care: 365641 623171 599560 422165 247472 

Sub 25 ani 154301 265753 273926 199724 128531 

25 - 29 ani 59234 107498 104008 67323 34049 

30 - 39 ani 88119 145258 126842 81237 41133 

40 - 49 ani 46436 76795 70545 55395 33275 

50 - 55 ani 12797 24348 21409 16010 9213 

Peste 55 ani 4754 3519 2830 2476 1271 

* Exclusiv cei înregistraţi la Oficiul Forţelor de Muncă, dar care nu beneficiază de drepturi 
băneşti 
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Anexa 11 
Structura numărului şomerilor femei* pe grupe de vârsta,  

în luna decembrie 

- în procente - 

 15 Dec.  
1992 

31 Dec. 
1993 

31 Dec. 
1994 

31 Dec. 
1995 

31 Dec.  
1996 

Total şomeri femei din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sub 25 ani 42,2 42,6 45,7 47,3 51,9 

25 - 29 ani 16,2 17,3 17,3 15,9 13,8 

30 - 39 ani 24,1 23,3 21,1 19,2 16,6 

40 - 49 ani 12,7 12,3 11,8 13,2 13,5 

50 - 55 ani 3,5 3,9 3,6 3,8 3,7 

Peste 55 ani 1,3 0,6 0,5 0,6 0,5 

 
Anexa 12 

Repartizarea persoanelor care au beneficiat de ajutor de şomaj  
sau alocaţie de sprijin, pe grupe de vârstă şi după durata şomajului,  

la 31 decembrie 1996 (total) 

- persoane- 

Durata şomajului 
cuprins între: 

Total Sub 25 
ani 

25-29 ani 30-39 ani 40-49 
ani 

50-55 ani Peste 55 
ani 

Total 461690 235000 56529 70055 65941 23918 10247 

1 zi - 3 luni 111136 67842 10326 13260 13949 4393 1366 

3 - 6 luni 47563 15953 8073 10249 9592 2675 1021 

6 - 9 luni 43266 16962 6401 8054 8254 2604 991 

9 -12  luni 22721 11207 2846 3411 3281 1377 599 

12 -15  luni 61871 40000 5419 6668 6260 2506 1018 

15-18  luni 30123 12030 4409 5914 5030 1872 868 

18-21  luni 36082 15342 5410 6557 5533 2177 1063 

21 - 24 luni 44398 20168 6461 6942 6200 2993 1634 

24 - 27 luni 64530 35496 7178 9000 7842 3321 1687 

 
Anexa 13 

Repartizarea persoanelor care au beneficiat de ajutor de şomaj sau aloca-
ţie de sprijin, pe grupe de vârstă şl după durata şomajului, la 31 decem-

brie 1996 (femei) 

- persoane- 

Durata şomajului 
cuprins între: 

Total 
femei 

Sub 25 
ani 

25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani Peste 55 
ani 

Total 247472 128531 34049 41133 33275 9213 1271 

1 zi - 3 luni 58880 33682 6980 8797 7360 1914 147 

3 - 6 luni 22845 8680 4061 5143 3977 862 122 

6 - 9 luni 21734 9974 3209 4045 3499 897 110 

9 -12 luni 14277 7376 2036 2311 1925 560 69 

12 -15 luni 33803 20315 3853 4637 3761 1099 138 
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Durata şomajului 
cuprins între: 

Total 
femei 

Sub 25 
ani 

25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani Peste 55 
ani 

15-18 luni 16620 7256 2541 3464 2550 699 110 

18-21 luni 20339 10204 3084 3414 2710 788 139 

21 - 24 luni 25754 13243 3864 4026 3315 1090 216 

24 - 27 luni 33220 17801 4421 5296 4178 1304 220 

 
 

Anexa 14 
Numărul şomerilor înregistraţi 

- persoane - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

0 TOTAL 337440 929019 1164705 1223925 998432 657564 

1 ALBA 2715 12383 17244 17082 13867 9511 

2 ARAD 3194 13834 21208 23126 11781 5906 

3 ARGEŞ 6311 23392 31639 32841 23943 15473 

4 BACAU 10916 32022 41046 38291 33632 24251 

5 BIHOR 7385 25205 25961 23961 17040 7440 

6 BISTRITA - NASAUD 8540 26621 34007 30558 22681 11640 

7 BOTOŞANI 11570 24813 38025 42380 36306 21190 

8 BRAŞOV 4221 16195 21404 24108 19840 11335 

9 BRAILA 8736 24826 20145 18473 18378 13319 

10 BUZĂU 9549 35170 39789 38747 30380 16921 

11 CARAS - SEVERIN 6328 20600 21193 18352 16374 12313 

12 CALARASI 3552 11168 12551 10086 11876 6137 

13 CLUJ 10316 32885 29773 38789 34711 29149 

14 CONSTANTA 11825 23676 36755 33856 29276 18162 

15 COVASNA 2546 8451 11196 9743 7029 4423 

16 DAMBOVITA 10630 15714 25898 29950 25335 15918 

17 DOLJ 16689 41731 57421 55670 43489 23840 

18 GALAŢI 11987 29931 30873 39623 34998 27814 

19 GIURGIU 4957 10951 19066 12950 11234 4996 

20 GORJ 2553 5963 8673 8555 8031 4420 

21 HARGHITA 3989 15451 21382 18597 18316 13232 

22 HUNEDOARA 12636 20365 23094 29949 34423 31212 

23 IALOMIŢA 5102 12063 15163 14692 11387 7815 

24 IAŞI 15293 42369 43723 66159 49939 32543 

25 MARAMUREŞ 9103 18953 21570 23762 17845 6675 

26 MEHEDINŢI 5515 10622 14900 11736 8949 6224 

27 MUREŞ 6503 21151 27421 38885 37087 23528 

28 NEAMŢ 16208 37976 52054 51052 49321 35754 

29 OLT 8474 21880 28544 29261 19331 9449 

30 PRAHOVA 6803 23818 34316 43461 37793 21247 

31 SATU - MARE 6179 17560 17568 16193 11992 8455 

32 SALAJ 5314 13743 16335 14710 12350 9206 

33 SIBIU 4008 16662 21373 26749 19311 14069 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

34 SUCEAVA 14721 36237 41032 47256 38395 35386 

35 TELEORMAN 7031 15653 21594 23128 21695 13534 

36 TIMIŞ 4261 16239 25303 25460 13409 7563 

37 TULCEA 7652 20309 20471 20530 13788 9879 

38 VASLUI 11463 32470 54278 58764 30115 18922 

39 VALCEA 7524 18139 25595 30850 34572 26304 

40 VRANCEA 7562 21053 24781 19925 16197 10606 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17582 60775 70341 65665 52016 31803 

 
Anexa 15 

Numărul şomerilor beneficiari de ajutor de şomaj 

- persoane - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

0 TOTAL 265978 602957 549785 504284 317142 202233 

1 ALBA 2178 9415 8720 9351 7411 5012 

2 ARAD 3064 10013 10880 11185 4221 2458 

3 ARGEŞ 4205 16571 17627 14184 6363 7401 

4 BACĂU 8618 20523 24348 19728 11393 8501 

5 BIHOR 6320 19004 13720 10800 5683 2885 

6 BISTRITA - NĂSĂUD 5010 17855 14226 13438 9715 3590 

7 BOTOŞANI 10125 15242 15859 15266 10712 6365 

8 BRAŞOV 4048 11692 10547 10292 8059 3221 

9 BRĂILA 6289 14301 8913 9903 6639 4699 

10 BUZĂU 5551 22306 17121 14748 8706 5476 

11 CARAS - SEVERIN 5116 15205 10740 6916 5523 3931 

12 CĂLĂRAŞI 3552 7395 5840 4373 3694 2684 

13 CLUJ 6510 22163 13908 17889 12091 8836 

14 CONSTANTA 11825 15022 13613 15289 9744 8313 

15 COVASNA 2153 6019 4717 3895 2148 1210 

16 DÂMBOVIŢA 5287 11667 18511 14082 9270 6878 

17 DOLJ 11643 22601 23393 17824 9409 6290 

18 GALAŢI 5775 13558 11566 15110 10006 5496 

19 GIURGIU 2439 7041 9305 5938 4265 1359 

20 GORJ 2490 3841 3773 4166 2669 1312 

21 HARGHITA 3028 9561 8860 8250 6322 4431 

22 HUNEDOARA 8157 10359 10038 9541 7683 5394 

23 IALOMIŢA 3421 6714 6527 5996 3309 2728 

24 IAŞI 12372 32406 17401 17679 9769 8138 

25 MARAMUREŞ 6656 8954 9232 11162 4102 1802 

26 MEHEDINŢI 4808 6080 7703 4576 3181 3096 

27 MUREŞ 5749 14047 11574 13548 7286 3830 

28 NEAMŢ 12429 23810 21050 14853 7728 6347 

29 OLT 8250 15195 13237 13551 6025 2530 

30 PRAHOVA 6323 19248 21923 26016 21499 7439 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

31 SATU - MARE 4839 10013 7438 6625 4524 2331 

32 SĂLAJ 5096 8734 6852 6469 4483 3599 

33 SIBIU 3807 12990 12346 15095 8427 7696 

34 SUCEAVA 11192 21271 14801 14630 10445 7739 

35 TELEORMAN 6853 9815 13405 11820 8531 3763 

36 TIMIŞ 3683 12261 9555 8209 4228 3758 

37 TULCEA 7008 12242 9689 7802 5493 3440 

38 VASLUI 10781 18565 32799 25836 10147 6194 

39 VÂLCEA 6448 9949 10037 7935 5689 3668 

40 VRANCEA 6215 14095 9701 7385 5030 3327 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16668 45214 38290 32929 25020 15066 

 
 

Anexa 16 
Structura numărului de şomeri beneficiari de ajutor de şomaj 

- în procente - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

 TOTAL 78,82 64,90 47,20 41,20 31,76 30,75 

1 ALBA 80,22 76,03 50,57 54,74 53,44 52,70 

2 ARAD 95,93 72,38 51,30 48,37 35,83 41,62 

3 ARGEŞ 66,63 70,84 55,71 43,19 26,58 47,83 

4 BACĂU 78,95 64,09 59,32 51,52 33,88 35,05 

5 BIHOR 85,58 75,40 52,85 45,07 33,35 38,78 

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 58,67 67,07 41,83 43,97 42,84 30,84 

7 BOTOŞANI 87,51 61,43 41,70 36,02 29,50 30,04 

8 BRAŞOV 95,90 72,20 49,27 42,69 40,62 28,42 

9 BRĂILA 71,99 57,61 44,25 53,61 36,13 35,28 

10 BUZĂU 58,13 63,42 43,03 38,06 28,66 32,36 

11 CARAS - SEVERIN 80,85 73,81 50,68 37,69 33,73 31,92 

12 CĂLĂRAŞI 100,00 66,22 46,53 43,36 31,11 43,73 

13 CLUJ 63,11 67,40 46,71 46,12 34,83 30,31 

14 CONSTANTA 100,00 63,45 37,04 45,16 33,28 45,77 

15 COVASNA 84,56 71,22 42,13 39,98 30,56 27,36 

16 DÂMBOVIŢA 49,74 74,24 71,48 47,02 36,59 43,21 

17 DOLJ 69,76 5416 40,74 32,02 21,63 26,38 

18 GALAŢI 48,18 45,30 37,46 38,13 28,59 19,76 

19 GIURGIU 49,20 64,30 48,80 45,85 37,97 27,20 

20 GORJ 97,53 64,41 43,50 48,70 33,23 29,68 

21 HARGHITA 75,91 61,88 41,44 44,36 34,52 33,49 

22 HUNEDOARA 64,55 50,87 43,47 31,86 22,32 17,28 

23 IALOMIŢA 67,05 55,66 43,05 40,81 29,06 34,91 

24 IAŞI 80,90 76,49 39,80 26,72 19,56 25,01 

25 MARAMUREŞ 73,12 47,24 42,80 46,98 22,99 26,99 

26 MEHEDINŢI 87,18 57,24 51,70 38,99 35,54 49,74 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

27 MUREŞ 88,41 66,41 42,21 34,84 19,65 16,28 

28 NEAMŢ 76,68 62,70 40,44 29,10 15,67 17,75 

29 OLT 97,36 69,45 46,37 46,31 31,17 26,78 

30 PRAHOVA 92,94 80,81 63,89 59,86 56,89 35,01 

31 SATU - MARE 78,31 57,02 42,34 40,91 37,73 27,57 

32 SĂLAJ 95,90 63,55 41,95 43,98 40,35 39,09 

33 SIBIU 94,99 77,96 57,76 56,43 43,64 54,70 

34 SUCEAVA 76,03 58,70 36,07 30,96 27,20 21,87 

35 TELEORMAN 97,47 62,70 62,08 51,10 39,32 27,81 

36 TIMIŞ 86,44 75,50 37,76 32,24 31,53 49,69 

37 TULCEA 91,58 60,28 47,33 38,00 39,84 34,82 

38 VASLUI 94,05 57,17 60,43 43,97 33,69 32,74 

39 VÂLCEA 85,70 54,85 39,21 25,72 16,45 13,94 

40 VRANCEA 82,19 66,95 39,15 37,06 31,05 31,37 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 94,80 74,40 54,43 50,15 48,10 47,37 

 
 

Anexa 17 
Numărul şomerilor beneficiari de alocaţie de sprijin 

- persoane - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1992 1993 1994 1995 1996 

0 TOTAL 239642 516059 564066 457079 259457 

1 ALBA 2672 7462 6040 6050 3855 

2 ARAD 3336 10217 11605 7524 3336 

3 ARGEŞ 4004 12587 15584 7538 4367 

4 BACĂU 7602 12734 13709 17385 11330 

5 BIHOR 4946 11630 12554 10736 4148 

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 4401 19567 16495 11255 6693 

7 BOTOŞANI 6173 15646 14281 13058 8505 

8 BRAŞOV 4331 10736 12116 9702 6097 

9 BRĂILA 6902 8935 6187 9112 5183 

10 BUZĂU 7029 22164 23954 21567 11295 

11 CARAS - SEVERIN 4475 9826 10650 7670 4372 

12 CĂLĂRAŞI 3773 6711 5541 4872 3404 

13 CLUJ 6584 13045 15257 10445 8434 

14 CONSTANTA 7306 9629 9925 8504 4530 

15 COVASNA 1772 5046 4188 3188 1585 

16 DÂMBOVIŢA 3994 7293 15754 15930 9034 

17 DOLJ 10832 24135 29344 23836 11739 

18 GALAŢI 7723 11048 12089 11527 8219 

19 GIURGIU 2999 6599 6325 6698 3585 

20 GORJ 2032 4197 3619 2490 1657 

21 HARGHITA 3750 8196 8913 7549 4193 

22 HUNEDOARA 4547 6852 7478 6095 2749 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1992 1993 1994 1995 1996 

23 IALOMIŢA 3980 7297 7972 7334 4409 

24 IAŞI 7296 26121 25609 21623 12120 

25 MARAMUREŞ 7022 10513 11651 12619 3870 

26 MEHEDINŢI 3746 5518 6427 5003 2678 

27 MUREŞ 5236 12705 14569 14087 6786 

28 NEAMŢ 11191 30174 33788 24348 9856 

29 OLT 6552 15270 15654 13090 6877 

30 PRAHOVA 4490 12237 16973 12224 8937 

31 SATU - MARE 5997 8961 8666 4972 3149 

32 SĂLAJ 4584 7113 5189 4264 2340 

33 SIBIU 3329 8628 11278 7669 4909 

34 SUCEAVA 11245 21119 19316 17296 13658 

35 TELEORMAN 4843 7057 10076 10171 5740 

36 TIMIŞ 3388 15409 17152 8671 3355 

37 TULCEA 7691 10036 12160 7511 4559 

38 VASLUI 11055 19264 32837 18542 10205 

39 VÂLCEA 6850 9720 9242 9364 5607 

40 VRANCEA 6035 14014 11940 9606 6102 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13929 30648 31949 25954 15990 

 
 

Anexa 18 
Structura numărului de şomeri beneficiari de alocaţie de sprijin 

- în procente - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1992 1993 1994 1995 1996 

 TOTAL 25,80 44,31 46,09 45,78 39,46 

1 ALBA 21,58 43,27 35,36 43,63 40,53 

2 ARAD 24,11 48,18 50,18 63,86 56,48 

3 ARGEŞ 17,12 39,78 47,45 31,48 28,22 

4 BACĂU 23,74 31,02 35,80 51,69 46,72 

5 BIHOR 19,62 44,80 52,39 63,00 55,75 

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 16,53 57,54 53,98 49,62 57,50 

7 BOTOŞANI 24,88 41,15 33,70 35,97 40,14 

8 BRAŞOV 26,74 50,16 50,26 48,90 53,79 

9 BRĂILA 27,80 44,35 33,49 49,58 38,91 

10 BUZĂU 19,99 55,70 61,82 70,99 66,75 

11 CARAS - SEVERIN 21,72 46,36 58,03 46,84 35,51 

12 CĂLĂRAŞI 33,78 53,47 54,94 41,02 55,47 

13 CLUJ 20,02 43,82 39,33 30,09 28,94 

14 CONSTANTA 30,86 26,20 29,31 29,05 24,94 

15 COVASNA 20,97 45,07 42,98 45,35 35,83 

16 DÂMBOVIŢA 25,42 28,16 52,60 62,88 56,75 

17 DOLJ 25,96 42,03 52,71 54,81 49,24 

18 GALAŢI 25,80 35,79 30,51 32,94 29,55 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1992 1993 1994 1995 1996 

19 GIURGIU 27,38 34,61 48,84 59,62 71,76 

20 GORJ 34,08 48,39 42,30 31,01 37,49 

21 HARGHITA 24,27 38,33 47,93 41,21 31,69 

22 HUNEDOARA 22,33 29,67 24,97 17,71 8,81 

23 IALOMIŢA 32,99 48,12 54,26 64,41 56,42 

24 IAŞI 17,22 59,74 38,71 43,30 37,24 

25 MARAMUREŞ 37,05 48,74 49,03 70,71 57,98 

26 MEHEDINŢI 35,27 37,03 54,76 55,91 43,03 

27 MUREŞ 24,76 46,33 37,47 37,98 28,84 

28 NEAMŢ 29,47 57,97 66,18 49,37 27,57 

29 OLT 29,94 53,50 53,50 67,71 72,78 

30 PRAHOVA 18,85 35,66 39,05 32,34 42,06 

31 SATU - MARE 34,15 51,01 53,52 41,46 37,24 

32 SĂLAJ 33,36 43,54 35,27 34,53 25,42 

33 SIBIU 19,98 40,37 42,16 39,71 34,89 

34 SUCEAVA 31,03 51,47 40,87 45,05 38,60 

35 TELEORMAN 30,94 32,68 43,57 46,88 42,41 

36 TIMIŞ 20,86 60,90 67,37 64,67 44,36 

37 TULCEA 37,87 49,03 59,23 54,47 46,15 

38 VASLUI 34,05 35,49 55,88 61,57 53,93 

39 VÂLCEA 37,76 37,98 29,96 27,09 21,32 

40 VRANCEA 28,67 56,55 59,93 59,31 57,53 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22,92 43,57 48,65 49,90 50,28 

 
 

Anexa 19 
Numărul şomerilor aflaţi în evidenţa oficiilor forţei de muncă 

- persoane - 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

0 TOTAL 71462 86420 98861 155575 224211 195874 

1 ALBA 537 296 1062 1691 406 644 

2 ARAD 130 485 111 336 36 112 

3 ARGEŞ 2106 2817 1425 3073 10042 3705 

4 BACĂU 2298 3897 3964 4854 4854 4420 

5 BIHOR 1065 1255 611 607 621 407 

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 3530 4365 214 625 1711 1357 

7 BOTOŞANI 1445 3398 6520 12833 12536 6320 

8 BRAŞOV 173 172 121 1700 2079 2017 

9 BRĂILA 2447 3623 2297 2383 2627 3437 

10 BUZĂU 3998 5835 504 45 107 150 

11 CARAS - SEVERIN 1212 920 627 786 3181 4010 

12 CĂLĂRAŞI    172 3310 49 

13 CLUJ 3806 4138 2820 5643 12175 11879 

14 CONSTANTA  1348 13513 8642 11028 5319 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

15 COVASNA 393 660 1433 1660 1693 1628 

16 DÂMBOVIŢA 5343 53 94 114 135 6 

17 DOLJ 5046 8298 9893 8502 10244 5811 

18 GALAŢI 6212 8650 8259 12424 13465 14099 

19 GIURGIU 2518 911 3162 687 271 52 

20 GORJ 63 90 703 770 2872 1451 

21 HARGHITA 961 2140 4326 1434 4445 4608 

22 HUNEDOARA 4479 5459 6204 12930 20645 23069 

23 IALOMIŢA 1681 1369 1339 724 744 678 

24 IAŞI 2921 2667 201 22871 18547 12285 

25 MARAMUREŞ 2447 2977 1825 949 1124 1003 

26 MEHEDINŢI 707 796 1679 733 765 450 

27 MUREŞ 754 1868 3142 10768 15714 12912 

28 NEAMŢ 3779 2975 830 2411 17245 19551 

29 OLT 224 133 37 46 216 42 

30 PRAHOVA 480 80 156 472 4070 4871 

31 SATU - MARE 1340 1550 1169 902 2496 2975 

32 SĂLAJ 218 425 2370 3052 3103 3267 

33 SIBIU 201 343 399 376 3215 1464 

34 SUCEAVA 3529 3721 5112 13310 10654 13989 

35 TELEORMAN 178 995 1132 1232 2993 4031 

36 TIMIŞ 578 590 339 99 510 450 

37 TULCEA 644 376 746 568 784 1880 

38 VASLUI 682 2850 2215 91 1426 2523 

39 VÂLCEA 1076 1340 5838 13673 19519 17029 

40 VRANCEA 1347 923 1066 600 1561 1177 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 914 1632 1403 787 1042 747 

 
Anexa 20 

Structura numărului de şomeri aflaţi în evidenţa oficiilor forţei de muncă 

- în procente – 

Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

0 TOTAL 21,18 9,30 8,49 12,71 22,46 29,79 

1 ALBA 19,78 2,39 6,16 9,90 2,93 6,77 

2 ARAD 4,07 3,51 0,52 1,45 0,31 1,90 

3 ARGEŞ 33,37 12,04 4,51 9,36 41,94 23,95 

4 BACĂU 21,05 12,17 9,66 12,68 14,43 18,23 

5 BIHOR 14,42 4,98 2,35 2,54 3,65 5,47 

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 41,33 16,40 0,63 2,05 7,54 11,66 

7 BOTOŞANI 12,49 13,69 17,15 30,28 34,53 29,82 

8 BRAŞOV 4,10 1,06 0,57 7,05 10,48 17,79 

9 BRĂILA 28,01 14,59 11,40 12,90 14,29 25,81 

10 BUZĂU 41,87 16,59 1,27 0,12 0,35 0,89 

11 CARAŞ-SEVERIN 19,15 4,47 2,96 4,28 19,43 32,57 
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Nr. 
crt. 

JUDEŢUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

12 CĂLĂRAŞI    1,70 27,87 0,80 

13 CLUJ 36,89 12,58 9,47 14,55 35,08 40,75 

14 CONSTANŢA  5,69 36,76 25,53 37,67 29,29 

15 COVASNA 15,44 7,81 12,80 17,04 24,09 36,81 

16 DÂMBOVIŢA 50,26 0,34 0,36 0,38 0,53 0,04 

17 DOLJ 30,24 19,88 17,23 15,27 23,56 24,38 

18 GALAŢI 51,82 28,90 26,75 31,36 38,47 50,69 

19 GIURGIU 50,80 8,32 16,59 5,31 2,41 1,04 

20 GORJ 2,47 1,51 8,11 9,00 35,76 32,83 

21 HARGHITA 24,09 13,85 20,23 7,71 24,27 34,82 

22 HUNEDOARA 35,45 26,80 26,86 43,17 59,97 73,91 

23 IALOMIŢA 32,95 11,35 8,83 4,93 6,53 8,67 

24 IAŞI 19,10 6,29 0,46 34,57 37,14 37,75 

25 MARAMUREŞ 26,88 15,71 8,46 3,99 6,30 15,03 

26 MEHEDINŢI 12,82 7,49 11,27 6,25 8,55 7,23 

27 MUREŞ 11,59 8,83 11,46 27,69 42,37 54,88 

28 NEAMŢ 23,32 7,83 1,59 4,72 34,96 54,68 

29 OLT 2,64 0,61 0,13 0,16 1,12 0,44 

30 PRAHOVA 7,06 0,34 0,45 1,09 10,77 22,93 

31 SATU - MARE 21,69 8,83 6,65 5,57 20,81 35,19 

32 SĂLAJ 4,10 3,09 14,51 20,75 25,12 35,49 

33 SIBIU 5,01 2,06 1,87 1,41 16,65 10,41 

34 SUCEAVA 23,97 10,27 12,46 28,17 27,75 39,53 

35 TELEORMAN 2,53 6,36 5,24 5,33 13,80 29,78 

36 TIMIŞ 13,56 3,64 1,34 0,39 3,80 5,95 

37 TULCEA 8,42 1,85 3,64 2,77 5,69 19,03 

38 VASLUI 5,95 8,78 4,08 0,15 4,74 13,33 

39 VÂLCEA 14,30 7,39 22,81 44,32 56,46 64,74 

40 VRANCEA 17,81 4,38 4,30 3,01 9,64 11,10 

41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5,20 2,68 2,00 1,20 2,00 2,35 

 
Anexa 21 

Şomeri cuprinşi în cursuri de calificare şl recalificare  
la 31 decembrie (total) 

- persoane - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PERSOANELE CUPRINSE ÎN 
PREGĂTIRE 

12758 45640 65458 45858 119438 133450 

a) Au încheiat pregătirea în cursuri 
organizate: 

3663 31665 49082 31330 109531 122493 

- la cererea agenţilor economici 979 2498 1982 7170 12858 15790 

- în întâmpinarea pieţei muncii 1697 28327 45436 7044 73312 77514 

- pentru activităţi de liberă iniţiativă 987 840 1664 17116 23361 29189 

b) La cursurile în derulare 9017 11233 11019 11648 4865 5844 

c) Au întrerupt cursurile 78 2742 5357 2880 5042 5113 
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Anexa 22 
Structura numărului şomerilor cuprinşi în cursuri de calificare şl recalifi-

care, la 31 decembrie (total) 

- în procente - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PERSOANELE CUPRINSE ÎN 
PREGĂTIRE 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

a) Au încheiat pregătirea în cursuri 
organizate: 

28,7 69,4 75,0 68,3 91,7 91,8 

- la cererea agenţilor economici 7,7 5,5 3,0 15,6 10,8 11,8 

- în întâmpinarea pieţei muncii 13,3 62,1 69,4 15,4 61,3 58,1 

- pentru activităţi de liberă iniţiativă 7,7 1,8 2,6 37,3 19,6 21,9 

b) La cursurile în derulare 70,7 24,6 16,8 25,4 4,1 4,4 

c) Au întrerupt cursurile 0,6 6,0 8,2 6,3 4,2 3,8 
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