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În acest număr al Colecţiei „Bibliotheca Demographica‖ sunt prezentate 
câteva puncte de vedere asupra analizei regionale şi politicii de dezvoltare re-
gională în România. Tema a fost dezbatută în una dintre întâlnirile informale 

organizate de Centrul de Cercetări Demografice
1
, discuţiile având ca punct de 

plecare raportul „Carta verde. Politica de dezvoltare regională în România” 
(Uniunea Europeană şi Guvernul României, Programul PHARE, Bucureşti, 
1997). 

La discuţii au participat doi dintre autorii raportului (prof. dr. Ioan Ianoş şi 
prof. dr. Dumitru Sandu) şi cercetători din institutele Academiei Române. Pen-

tru publicare au fost selectate contribuţiile
2
: acad. Vladimir Trebici, prof. dr. 

Ioan Ianoş şi prof. dr. Dumitru Sandu. Volumul este completat, pentru o mai 
bună cunoaştere a problematicii dezvoltate, cu o prezentare a Cartei verzi, sub 
forma unor extrase din raport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1)

 Ca o modalitate informală de cunoaştere şi comunicare în interiorul comunităţii ştiinţifice, 
Centrul de Cercetări Demografice şi-a propus să realizeze întâlniri interdisciplinare şi inter-
instituţionale în cadrul cărora să fie prezentate şi discutate noi probleme teoretice, meto-
dologice sau practice în domeniul ştiinţelor sociale. Participanţii la aceste sesiuni sunt cer-
cetători din institutele Academiei Române dar şi din alte instituţii publice (Universitate, Mi-
nisterul Sănătăţii, Comisia Naţională pentru Statistică etc.). În cadrul acestor sesiuni, deja 
au fost discutate câteva dintre principalele studii elaborate în România în anul 1997: 

 „Raportul naţional al dezvoltării umane. România 1997‖, Academia Română şi P.N.U.D., 

1997. 

 „Carta verde. Politica de dezvoltare regională în România‖, Guvernul României şi Comisia 

Europeană, Programul PHARE, Bucureşti, 1997. 

 „Agricultura privată în România. Sondaj în gospodării‖, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţi-

ei, Comisia Europeană şi Banca Mondială. 

 „Pentru o societate centrată pe copil‖, realizat de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 

UNICEF.  

 „Mortalitatea maternă şi avortul în România, 1989 – 1996‖, Bucureşti 1997, studiu elaborat 

de către conf.dr. Vasile Gheţău la cererea Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie. 
2)

 Materialul publicat se bazează pe remarcele înregistrate în timpul discuţiilor, revăzute şi 
corectate de către autori. 
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Acad. Vladimir TREBICI  

 

DECUPAJ TERITORIAL ŞI ANALIZĂ REGIONALĂ 

Fenomenologie 

Analistul care se apleacă asupra realităţii româneşti remarcă cu uşurinţă 
variabilitatea teritorială a fenomenelor sociale, economice, demografice, cultu-
rale, constatare înlesnită de datele statistice decupate pe mediile urban şi rural, 
pe judeţele României, pe tipuri de judeţe şi de datele agregate pe provincii isto-
rice. Situaţia nu este particulară pentru România. Şi alte ţări din Europa oferă 
acelaşi spectacol. Cazurile cele mai frapante au fost cele ale fostei Uniuni So-
vietice, dar şi cel al Federaţiei Ruse, al fostei Iugoslavii. Aici caracterul multiet-
nic (şi multiconfesional) stă la baza variaţiei teritoriale. Decalaje pronunţate cu-
noaşte şi Italia, mai ales între nordul industrializat (Milano, Torino, Genova, 
Veneţia) şi sudul mai puţin dezvoltat („mezzogiorno‖, cu Sicilia, Sardinia, 
Reggio Calabria etc.). Situaţia este bine cunoscută mai ales datorită încercări-
lor de a crea o regiune autonomă „Padania‖, în nordul ţării. Dacă din punct de 
vedere confesional, Italia este omogenă prin religia romano-catolică, în schimb 
nivelul de dezvoltare economică diferă sensibil în cele două părţi. Explicaţia 
trebuie căutată în istorie.  

Demografii au ajuns şi ei la aceleaşi constatări. Câţiva indici, cu proprie-
tăţi deosebit de sensibile, au arătat clar diferenţierea teritorială. Rata mortalităţii 
infantile a pus în evidenţă faptul că nivelul ei în judeţul cel mai defavorizat sub 
acest aspect era de două ori şi jumătate mai înalt decât în judeţul cu perfor-
manţa cea mai bună. Aceeaşi constatare remarcă că nivelurile cele mai favo-
rabile se înregistrau în judeţele din Transilvania, sugerând – intuitiv – unele ex-
plicaţii cauzale. Demografii nu erau surprinşi de această variaţie teritorială: fe-
nomenul le era cunoscut, de multă vreme, din capitolul intitulat „demografie 
diferenţială‖.  

De la „descriere‖ la „explicaţie‖ pasul a fost făcut, mai mult sau mai puţin 
uşor, graţie numeroaselor teorii şi modele, puse la dispoziţia lor de literatura 
internaţională. Dacă rezultatele au fost conforme cu teoriile şi cu ipotezele for-
mulate, în schimb unele concluzii, vizând mai ales aspectul calitativ, au pus pe 
gânduri, inclusiv pe autorul acestor însemnări. De aceea şi invitaţia, lansată 
periodic, de a reexamina două seturi de probleme: 

a. metodologice; 
b. informaţionale. 
De rezolvarea acestora depinde calitatea concluziilor la care ajunge ana-

liza regională. 
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De la taxonomii la analiza cluster 

Folosind informaţia statistică disponibilă pe unităţi teritori- 
al-administrative (în special, pe judeţe) au început să fie construite clasificări şi 
ierarhizări pe baza unei variabile sau a mai multor variabile, considerate a fi 
factori explicativi. A urmat constituirea de tipologii implicând o judecată de va-
loare: „judeţe cu un nivel mai înalt de dezvoltare‖, „mediu‖, „mai scăzut‖ etc. 

Istoria aplicării acestor metode este lungă: metode „neparametrice‖ 
(Spearman, Kendall, Niewaroski, Mahalanobis), cel mai frecvent folosite în anii 
1960-1970, apoi metode mai complexe, ajungându-se la tipul de „cluster 
analysis‖, propus pentru prima dată, la noi, de prof. Dumitru Sandu. Semnifica-
tiv este faptul că statisticienilor li s-au asociat sociologii, a căror contribuţie la 
problemă a însemnat un cert progres. Ar merita un studiu istoric al tezelor de 
doctorat pe această temă la Academia de Studii Economice (din 1967) şi al 
celor susţinute la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, fără a 
le ignora pe cele prezentate de geografi (geografia populaţiei şi a al aşezărilor 
umane). 

Cunoaşterea s-a îmbogăţit, fără îndoială, dar unele concluzii au fost con-
testate, arătându-se că informaţia primară era insuficientă sau prezentată într-
un anumit fel, împiedicând concluzii teoretice mai îndrăzneţe. 

Cadrul teritorial al informaţiei statistice 

Organul central al statisticii statului, Comisia Naţională pentru Statistică 
(între 1951-1989, Direcţia Centrală de Statistică, iar anterior, Institutul Central 
de Statistică), culege şi sistematizează informaţia statistică pentru unităţile pre-
văzute în legea organizării administrative a teritoriului României: comune şi 
oraşe. Prin centralizare datele sunt prezentate pe judeţe şi oraşe, pe mediile 
urban şi rural (în cadrul fiecărui judeţ şi pe total ţară). 

Este locul să amintim că organizarea administrativă a teritoriului s-a mo-
dificat în decursul timpului. Ar fi util să fie evocate unităţile administrative con-
semnate în timpul domniei lui Caragea (D. Fotino, Istoria generală a Daciei. 
Trad. G. Sion, Bucureşti, 1859, după ediţia în limba greacă din 1818-1819), 
precum şi cele consemnate de Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei‖. 
Geneza şi evoluţia unităţilor teritorial-administrative fac parte din istoria politică, 
socială şi economică a României. Mai exact, trebuie văzut în ce măsură actele 
normative consfinţesc unităţi teritoriale care s-au constituit natural, în funcţie de 
factorii geografici, agricoli, istorici, militari. 

Între cele două războaie mondiale, legea organizării administrative a teri-
toriului prevedea judeţul, dar ca unitate intermediară faţă de comună era plasa. 
În România Mare din anul 1938 existau 71 de judeţe cu 433 de plăşi (179 de 
comune urbane, aproape 9.000 de comune rurale şi 16.822 de sate şi cătune). 
Împărţirea administrativă are drept scop buna conducere şi administrare a teri-
toriului. 
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Există şi avantaje pentru cercetarea ştiinţifică. Un exemplu de folosire a 
plăşilor în acest scop ni-l oferă A. Golopenţia. Studiul ştiinţei de carte pe baza 
recensământului populaţiei din 1912 (Leonida Colescu) şi pe baza recensă-
mântului populaţiei din 1930 a fost efectuat de A. Golopenţia pe plăşi. Studiul 
etnic al pierderilor teritoriale din 1940, de acelaşi A. Golopenţia, s-a făcut de 
asemenea pe plăşi. Câştigul de cunoaştere este incontestabil. Să mai amintim şi 
ancheta sociologică a plăşii Dâmbovnicul, condusă de A. Golopenţia şi Mihai 
Pop, care marchează de fapt începutul unei noi etape a şcolii sociologice a prof. 
D. Gusti. De la comună (sat), la plasă, la judeţ şi, în final, la provincia istorică, 
cunoaşterea pierde în detaliu dar câştigă ca posibilitate de generalizare.  

Ar mai fi fost de amintit înfiinţarea ţinuturilor, având în fruntea lor rezi-
denţi regali, în perioada scurtă a dictaturii regelui Carol al II-lea.  

În primii ani după cel de-al doilea război mondial s-a menţinut împărţirea 
administrativ-teritorială a României, la teritoriul consfinţit de Tratatul de Pace 
de la Paris (10 februarie 1947). Recensământul populaţiei şi agriculturii din 25 
ianuarie 1948, organizat şi condus de Anton Golopenţia, a folosit judeţul şi pla-
sa. Puţinele rezultate publicate sunt oferite în această optică. 

O nouă împărţire administrativ-teritorială, de inspiraţie sovietică, a fost 
adoptată în 1950, modificată neesenţial în anii următori. Unităţile erau: regiu-
nea şi raionul. La 1 ianuarie 1967, existau 16 regiuni şi două oraşe cu statut 
special (Bucureşti şi Constanţa) cuprinzând 150 de raioane (ceva mai mari de-
cât vechile plăşi). De remarcat că noile regiuni nu modificau graniţele provinci i-
lor istorice decât pentru Banat (care îngloba şi fostul judeţ Arad), în Oltenia (ca-
re pierde Râmnicu-Vâlcea şi Olt, în favoarea regiunii Argeş, dar înglobează 
ceva din Banat) şi Moldova (regiunea Galaţi înglobează şi Brăila). În general – 
repet – limitele provinciilor istorice nu sunt afectate.  

Revenirea la organizarea administrativă pe judeţe a avut loc în 1968 şi 
are o serie de motivaţii politice, asupra cărora nu insistăm. 

Adoptarea legii a fost precedată de dezbateri destul de ample. Pledoarii-
le cele mai fundamentate în favoarea revenirii la organizarea pe judeţe au fost 
formulate de geografi (Vintilă Mihăilescu, Ion Conea, Victor Tufescu), de istorici 
(C. C. Giurescu), de sociologi (Henri H. Stahl) ca şi de unii economişti. Argu-
mentele erau de ordin istoric, geografic, economic, cultural. Legea a intrat în 
vigoare în 1968. Dar nu toate cele 58 de judeţe au fost repuse în drepturi ci 
numai 40 (municipiul Bucureşti are statut de judeţ); 18 judeţe nu mai figureză 
printre judeţele de astăzi, ele constituind ceea ce se numeşte cu o sintagmă 
„judeţe abuziv desfiinţate‖. Sistemul informaţional statistic a fost adaptat la no-
ua împărţire administrativ-teritorială. Recensământul populaţiei şi locuinţelor 
din 1966 a fost prelucrat pe judeţe. S-au întreprins reactualizări pe judeţe pen-
tru un număr de indicatori, după cum atestă publicaţiile statistice. 

Suprafaţa medie a unui judeţ (între timp sectorul agricol Ilfov a fost de-
clarat cel de-al 41-lea judeţ) este de 5.770 kmp. Este mult, este puţin ?! 
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Cadrul administrativ teritorial este destinat, în primul rând, aplicării unor 
politici şi strategii (politice, economice, educaţionale). Pentru perioada totalita-
rismului comunist, cele mai cunoscute au fost „dezvoltarea raţională (armoni-
oasă) a forţelor de producţie pe teritoriul ţării‖ şi „sistematizarea teritoriului, a 
localităţilor urbane şi rurale‖. Obiectivele mărturisite au fost atenuarea decala-
jelor dintre sat şi oraş, dintre judeţele ţării. Instrumentul principal: industrializa-
rea socialistă. Obiectivul cel mai ambiţios: omogenizarea socială a populaţiei, 
făurirea „omului nou‖. Nu interesează aici care au fost motivaţiile politicilor res-
pective şi nici dacă „omogenizarea‖ a fost un proces entropic, dar de cea mai 
mare importanţă este studiul efectelor, întrucât politicile au fost aplicate cu 
consecvenţă timp de decenii, generând „feed-back‖-uri negative pe care analiş-
tii au datoria să le identifice. 

Să revenim la judeţe. Pentru ca judeţul să constituie o unitate pertinentă 
pentru studiul diferitelor fenomene sociale, economice etc., el trebuie să înde-
plinească anumite condiţii. În primul rând, el trebuie să acopere o realitate dis-
tinctă, rezultat al unor condiţii naturale la care se adaugă efectul unor acţiuni 
antropice. În al doilea rând, fenomenele din cadrul judeţului trebuie să dispună 
de o anumită omogenitate. Aceasta impune unele criterii statistice care să mă-
soare variabilitatea intrajudeţeană pentru indicatorii semnificativi (economici, 
educaţionali etc.). Cât de întinsă poate fi amplitudinea ?! Pentru clasificarea 
regiunilor dezvoltate şi a celor în curs de dezvoltare, O.N.U. a elaborat criterii 
cantitative, cunoscute sub denumirea de „prag al dezvoltării‖. La scară naţiona-
lă nu dispunem de „valori standard‖ decât cele propuse de unii cercetători. 

Agregare... 

Dacă judeţul este unitatea fundamentală pentru informaţia statistică, 
atunci sporul de cunoaştere poate fi obţinut prin „manipularea‖ acestor unităţi, 
prin operaţii de „recompunere‖ a unor unităţi mai mari. Un asemenea cadru ni-l 
oferă provinciile istorice. Până în 1948, informaţia statistică era sistematizată 
pe provincii. Ultimul exemplu, după ştiinţa noastră, este cel oferit de studiul lui 
A. Golopenţia şi D. C. Georgescu privind rezultatele recensământului populaţiei 
din 1948. Datele sunt sistematizate pe opt provincii şi 58 de judeţe. Lipsesc 9 
judeţe în Basarabia (Basarabia, în întregime), 2 judeţe din Bucovina (nordul 
Bucovinei) şi 2 judeţe din Dobrogea (Cadrilaterul). Au rămas 58 de judeţe, con-
form împărţirii administrative a României în perioada interbelică (anexa nr. 1). 

O altă agregare a judeţelor a fost cea folosită în statistica agricolă, în pe-
rioada interbelică, menţionată, ultima dată, în studiul lui A. Golopenţia şi P. 
Onică privind recensământul agricol din 1948. Datele sunt sistematizate pe 
„regiuni agrogeografice‖, nouă la număr: 

 Şesul Siretului şi Prutului   (10 judeţe) 
 Carpaţii Moldovei      (4 judeţe) 
 Carpaţii Munteniei şi Olteniei   (8 judeţe) 
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 Şesul Dunării     (8 judeţe) 
 Dobrogea       (2 judeţe) 
 Bucovina       (3 judeţe) 
 Platoul Transilvaniei    (16 judeţe) 
 Şesul Tisei      (7 judeţe) 
Deşi criteriul provinciei istorice nu este integral respectat, totuşi distincţia 

dintre judeţele din Transilvania, Banat şi Crişana-Maramureş, pe de o parte, şi 
Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova şi Bucovina, pe de altă parte, este păs-
trată. 

Ar merita astăzi o testare „statistică‖ a regiunilor agrogeografice pentru 
sesizarea unor diferenţe agricole dar şi de altă natură. Vom reveni la această 
problemă. 

Reamintim gruparea pe plăşi, folosită în studiile aceluiaşi A. Golopenţia, 
privind ştiinţa de carte şi repartiţia populaţiei după criteriul etnic, pentru teritorii-
le pierdute de România în vara anului 1940. Lectura acestor studii învederează 
clar câştigul pentru cunoaşterea realităţii româneşti din epocă.  

Ultimele acţiuni statistice importante realizate de fostul Institut Central de 
Statistică au fost: inventarierea întreprinderilor industriale din 15 octombrie 
1947, recensământul populaţiei şi agriculturii din 25 ianuarie 1948 şi recensă-
mântul întreprinderilor industriale din 25 noiembrie 1948. Statistica statului tre-
ce la tipul şi funcţiile statisticii „socialiste‖; împărţirea administrativă a teritoriului 
ţării se modifică în 1950 (regiuni şi raioane); în 1968 se revine la împărţirea pe 
judeţe. Faţă de împărţirea anterioară, numărul judeţelor se reduce de la 58 la 
40. Statistica oficială se adaptează la noua împărţire administrativă, situaţie 
neschimbată până astăzi.  

Ce s-a întâmplat cu „agregarea‖ statistică pe provincii istorice ? Oficial, 
ea nu a mai fost reluată; practic, era interzisă din motive politice. Caracterul 
unitar al statului român, obiectivele de „omogenizare‖ a poporului român figu-
rau printre aceste motive. Totuşi, unii analişti  – V.Trebici, de pildă – s-au 
încumetat să recurgă la cadrul provincilor istorice. Nu a fost o nostalgie „pase-
istă‖, ci nevoia de a evidenţia „differentiae specificae‖ (provinciile istorice) faţă 
de „genus proximum‖ (România). Era mai curând nevoia de a aborda modelele 
culturale şi mentalităţile (în spiritul şcolii istoriografice franceze a mentalităţilor), 
pentru a pune în evidenţă comportamentele demografice. În ce consta compor-
tamentul demografic al moldoveanului în raport cu cel al bănăţeanului, de pil-
dă? 

Folcloristica şi etnografia românească au practicat – şi practică – aceas-
tă optică. Etnomuzicologia vorbeşte de „dialecte‖ şi „subdialecte‖ muzicale, 
pornind de la schema lingvistică. Au apărut atlase „etnografice‖, s-a continuat 
cu atlasele „lingvistice‖. Geografii au continuat şi ei cu schemele lor clasice. Nu 
se urmărea cu orice preţ evidenţierea diferenţelor, ci identificarea diversităţii în 
unitate. Unitatea nu mai era judeţul, ci comuna, satul.  
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Pentru o înţelegere mai temeinică a problemei, ar trebui evocat contextul 
cultural şi ştiinţific al epocii. Discipline precum antropologia culturală, psihologia 
socială, sociologia, având până atunci un statut minor, încep să se afirme; 
„homo oeconomicus‖, impus de materialismul istoric şi economia politică mar-
xistă, începe să-şi piardă din statutul de monopol. Variabilele culturale, psiho-
logice, comportamentale, prezente în marile modele din Occident, încep să pă-
trundă şi în spaţiul românesc. Un exemplu tipic este apariţia în literatura româ-
nească a „indicatorilor sociali‖ – de fapt, societali -, preluaţi din literatura ameri-
cană, restrângând aria atotputernicilor indicatori „economici‖. Însăşi denumirea 
planului naţional de dezvoltare „economică‖ se schimbă în „plan naţional de 
dezvoltare economico-socială‖. Evident, un progres notabil. 

Nu se putea bănui că schema de descriere şi de analiză pe provincii isto-
rice, pe baza judeţelor, ar putea avea „feed-back‖-uri neaşteptate, de ordin po-
litic şi geopolitic.  

Oricum, decuparea teritoriului României pe regiuni, pe baza judeţelor, şi-
a dovedit utilitatea. Cele mai recente exemple ni le oferă „Raportul naţional al 
dezvoltării umane a României‖ (1997) şi „Carta verde. Politica de dezvoltare 
regională în România‖ (1997), cu atât mai mult cu cât concluziile lor sunt desti-
nate fundamentării unor politici şi strategii, în mare parte cu sprijin financiar ex-
tern. Un fenomen profund negativ, sărăcia, a stimulat puternic cercetarea ştiin-
ţifică, în special sociologia.  

Ar fi interesant de făcut un scurt istoric al studiilor de tip regional în Ro-
mânia. Am distinge o fază protoistorică, cu caracter descriptiv; o a doua, istori-
că – critică, cu preocupări de a aplica metode moderne, cu folosirea informaticii 
contemporane, şi în sfârşit, faza actuală, cu progrese remarcabile. S-ar putea 
reţine ca momente caracteristice: 

a. colaborarea tot mai bună între sociologi, geografi şi statisticieni, rolul 
conducător fiind asigurat de sociologi;  

b. aplicarea de metode moderne de descriere şi analiză, inclusiv prin fo-
losirea mai activă a experienţei internaţionale;  

c. creşterea volumului informaţiei statistice, diversificarea ei, graţie Co-
misiei Naţionale pentru Statistică. 

Bilanţ provizoriu şi unele întrebări 

Dacă ne referim la lucrările trecute în bibliografie (1-4), putem să ne dăm 
seama cât de mult a crescut cunoaşterea aspectelor regionale din România. 
Prin aranjamente şi combinări – ca să folosim o expresie matematică – terito-
riul României este astăzi „decupat‖ în modalităţi diferite, fiecare înlesnind o op-
tică nouă. Sugestivă este „decuparea‖ pe opt agroregiuni, care ar pute face 
legătura cu „regiunile agrogeografice‖, folosite în trecut. Dar toate aceste de-
cupări şi tipologizări se fac prin utilizarea judeţelor, servitute impusă de infor-
maţia statistică oficială. Se remarcă cu uşurinţă că fiecare nouă decupare este, 
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în ultima analiză, aceea pe „regiunile intracarpatice‖ (Transilvania, Banat, Cr i-
şana-Maramureş) şi „extracarpatice‖ (Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldo-
va), întărind cumva impresia că este vorba de două zone calitativ diferite. 
Această impresie a fost întărită de preocupările privind intrarea României în 
N.A.T.O. şi în Uniunea Europeană. Argumente în favoarea unei asemenea te-
ze s-au adus cu prilejul formulării ideii de „euroregiuni‖ („Carpaţii‖, „Prutul de 
Sus‖ şi „Dunărea de Jos‖). 

Ideea este mai veche în istoriografie. În forme noi, se vehiculează tot mai 
insistent „concepţia‖ că Europa se opreşte la Carpaţii Orientali şi Meridionali. 
Civilizaţia europeană, modelele culturale de tip european s-ar opri la Carpaţi. 
Religia romano-catolică (inclusiv cea greco-catolică), împreună cu religiile pro-
testante desprinse din aceasta (luterană sau evanghelică de confesiune 
augsburgică, reformată sau calvinistă, unitariană) se opresc şi ele pe creasta 
Carpaţilor. Disputa între biserica ortodoxă română şi cea greco-catolică (unită 
cu Roma) privind retrocedarea patrimoniului a alimentat această stare de spirit. 
Recent, arhimandritul Ioanichie Balan de la Sihăstrie („Athos-ul românesc‖) şi-a 
exprimat, în termeni categorici, opoziţia faţă de intrarea în N.AT.O. şi în Uniu-
nea Europeană, a caracterizat negativ Europa Occidentală şi mentalităţile ei. 

Interviul, realizat de pictorul Sorin Dumitrescu, a fost difuzat printr-o vi-
deocasetă, reprodus apoi în presă. Refuzul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne de a se întâlni cu Papa se înscrie în această atmosferă. Să ne aducem 
aminte de articolul lui Nae Ionescu de la începutul anilor '20, intitulat „Nu mi-e 
ruşine că sunt antieuropean‖ (citez din memorie). La un recent colocviu de la 
Braşov (mai 1997), un istoric german originar din România „decupa‖ România 
în două zone. Cea din est (Moldova, Muntenia), aparţinând ortodoxiei – era 
caracterizată ca dependentă de Moscova şi Constantinopol -, este funciar osti-
lă Occidentului catolic (inclusiv protestant). 

Se va pune întrebarea: ce legătură are această situaţie cu problematica 
noastră referitoare la disparităţile regionale din România? 

Cred că oamenii de ştiinţă din România ar trebui să răspundă la două în-
trebări: 

1. Cât de mari sunt disparităţile teritoriale? 
2. Cât de mare este distanţa care separă România de Europa Occiden-

tală? 
La prima întrebare, avem răspunsuri, doar pe baza clasificării judeţelor. 

Într-un studiu oficial întâlnim afirmaţia că în România disparităţile sunt ceva mai 
mari ca în Grecia, de pildă, dar mult mai mici decât în Germania. Ea se bazea-
ză pe natura indicatorilor folosiţi şi pe unitatea teritorial-administrativă (judeţul). 
Departe de noi gândul de a pleda pentru o nouă decupare, folosind comuna. 
Mai importantă este selectarea indicatorilor. 

Iată un exemplu de felul în care sunt percepute disparităţile teritoriale din 
România. Domnul Einar Sandved, reprezentant rezident al U.N.F.P.A. din Ro-
mânia, din 1996, într-un interviu (Revista 22, plus Supliment la No. 52 din 1 
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iulie 1997), la întrebarea „Cum aţi găsit România la venirea Dvs. ca reprezen-
tant al U.N.F.P.A. şi care este părerea Dvs. în legătură cu situaţia sănătăţii re-
producerii din România?‖ a răspuns: 

„Una din surprize a fost să descopăr încet, încet diferenţele enorme 
(s.n.) care există între diferite zone ale României. Nu ştiam că România este o 
ţară atât de diversă (s.n.), că există atâtea diferenţe între părţile din vest şi cele 
din est (s.n.), între felul în care este administrată zona Bucureştiului şi restul 
ţării‖. Această impresie i-a fost produsă – bănuiesc – de datele statistice pe 
care le-a avut la îndemână. Norvegian – sociolog şi politolog – cu temeinică 
formaţie academică, cu experienţă diplomatică, dl. Einar Sandved dă expresie 
unei constatări care l-a frapat. Revine ideea diferenţei dintre vestul României şi 
estul ei. 

Această impresie îmi evocă caracterizarea Iugoslaviei, făcută de un 
francez, prin 1966, într-o monografie: „Iugoslavia este un stat compus din 6 
republici, în care convieţuiesc 5 etnii, vorbind 4 limbi, aparţinând unui număr de 
3 religii, întinzându-se pe 2 continente (Occident şi Orient), dar având un sin-
gur conducător: Iosif Broz Tito‖. Oare cele două părţi ale României (vestul şi 
estul) marchează apartenenţa la două lumi diferite? Întrebarea este retorică; 
ideea aceasta este – din păcate – în circulaţie şi este afirmată, uneori, şi în 
discursul politic. După Marea Unire din 1918 ea era vehiculată în scop revizio-
nist; astăzi, miza ei este formulată mai rafinat. 

Răspunsul la a doua întrebare este în mare măsură dependent de cel 
dat primei întrebări. (Transilvania aparţine Occidentului, „Vechiul Regat‖, Orien-
tului...) 

Revenind la problematica noastră, aş propune organizarea unei întâlniri 
la care să participe: sociologi, geografi, istorici, statisticieni, etnologi, folclorişti, 
geopoliticeni, care să examineze următoarele probleme: 

1. rezultatele studiilor de tip regional din ultimii 20 de ani; 
2. rezultatele studiilor – puţine! – privind istoria mentalităţilor, modelele 

culturale, factorii psihologici, culturali, educaţionali, repartiţia populaţiei 
după religie; 

3. decupările teritoriale folosite (pe bază de judeţ, cele folosite de geo-
grafi, etnologi, antropologi, istorici); 

4. posibilitatea de a folosi şi alte unităţi teritorial-administrative decât ju-
deţul (desigur, pentru un număr redus de indicatori statistici). 

 

Gândurile din acest material – nu îndejuns de organizate – mi-au fost 
sugerate de participarea la două manifestări ştiinţifice având ca teme geopoliti-
ca şi populaţia zonei montane, iar pe de altă parte, de mâhnirea resimţită de 
amânarea intrării României în N.A.T.O. şi în Uniunea Europeană, de unele as-
pecte ale Tratatului româno-ucrainean dar şi de a nu putea trece Carpaţii... 
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ANEXE 

Anexa nr. 1 
Împărţirea administrativ-teritorială a României 

la recensământul din 25 ianuarie 1948 
 
 

ROMÂNIA  

Provincia şi judeţul 

I. OLTENIA 

 1. Dolj 

 2. Gorj 

 3. Mehedinţi 

 4. Romanaţi 

 5. Vâlcea 

II. MUNTENIA 

 1. Argeş 

 2. Brăila  

 3. Buzău  

 4. Dâmboviţa  

 5. Ialomiţa  

 6. Ilfov 

 7. Muscel  

 8. Olt  

 9. Prahova  

10. Râmnicul Sărat 

11. Teleorman  

12. Vlaşca 

III. DOBROGEA 

 1. Constanţa 

 2. Tulcea  

IV. MOLDOVA  

 1. Bacău  

 2. Baia  

10. Sălaj 

Provincia şi judeţul 

 3. Botoşani 

 4. Covurlui 

 5. Dorohoi 

 6. Fălciu  

 7. Iaşi 

 8. Neamţ 

 9. Putna 

10. Roman 

11. Tecuci 

12. Tutova 

13. Vaslui 

V. BUCOVINA 

 1. Câmpu-Lung 

 2. Rădăuţi 

 3. Suceava  

VI. TRANSILVANIA 

 1. Alba  

 2. Braşov  

 3.Ciuc 

 4. Cluj  

 5. Făgăraş 

 6. Hunedoara 

 7. Mureş 

 8. Năsăud 

 9. Odorhei  

VII. BANAT 
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ROMÂNIA  

11. Sibiu  

12. Someş 

13.Târnava Mare  

14. Târnava Mică  

15. Trei-Scaune 

16. Turda 

 

 1. Caraş 

 2. Severin 

 3. Timiş Torontal 

VIII. CRIŞANA-MARAMUREŞ 

1. Arad  

2. Bihor  

3. Maramureş 

4. Satu Mare 

 

Sursa: A. Golopenţia şi D. C. Georgescu: Populaţia Republicii Populare Române, la 25 ia-
nuarie 1948. 

 
 

Anexa nr. 2 
Regiunile agrogeografice şi judeţele României 

la recensământul din 25 ianuarie 1948 
 

ROMÂNIA 

Regiunea agrogeografică 
şi judeţul 

Regiunea agrogeografică 
şi judeţul 

ŞESUL SIRETULUI ŞI PRUTULUI 

 1. Dorohoi 

 2. Botoşani 

 3. Iaşi 

 4. Roman  

 5. Vaslui 

 6. Fălciu  

 7. Tutova  

 8. Covurlui 

 9. Tecuci 

10. Râmnicul Sărat 

CARPAŢII MOLDOVEI 

11. Baia  

12. Neamţ 

13. Bacău 

25. Olt 

26. Teleorman 

27. Vlaşca  

28. Ilfov 

29. Ialomiţa 

30. Brăila 

DOBROGEA 

31. Tulcea  

32. Constanţa 

BUCOVINA 

33. Câmpu-Lung 

34. Suceava 

35. Rădăuţi 

PLATOUL TRANSILVANIEI 

36. Mureş 
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Regiunea agrogeografică 
şi judeţul 

Regiunea agrogeografică 
şi judeţul 

14. Putna  

CARPAŢII MUNTENIEI ŞI OLTENIEI 

15. Buzău 

16. Prahova  

17. Dâmboviţa 

18. Muscel 

19. Argeş 

20. Vâlcea 

21. Gorj 

ŞESUL DUNĂRII 

23. Dolj 

24. Romanaţi 

49. Someş 

50. Năsăud 

51. Maramureş 

ŞESUL TISEI 

52. Satu Mare 

53. Sălaj 

37. Ciuc 

38. Odorhei  

39. Trei-Scaune 

40. Braşov 

41. Făgăraş  

42. Târnava Mare 

43. Târnava Mică 

44. Sibiu 

45. Alba  

46. Hunedoara 

47. Turda 

48. Cluj 

54. Bihor 

55. Arad 

56. Timiş Torontal 

57. Caraş 

58. Severin 

Sursa: A.Golopenţia şi P.Onică: Recensământul agricol din Republica Populară Română, la 
25 ianuarie 1948. 

 

Anexa nr. 3 
Regiuni de dezvoltare ale României 

(CARTA VERDE) 

NORD-EST (judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău) 
SUD-EST (judeţele: Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa) 
SUD (judeţele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Călă-

raşi, Ialomiţa) 
SUD-VEST (judeţele: Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj) 
VEST (judeţele: Caraş-Severin, Timiş, Arad, Hunedoara) 
NORD-VEST (judeţele: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-

Năsăud, Cluj)  
CENTRU (judeţele: Alba, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita) 
BUCUREŞTI (inclusiv judeţul Ilfov) 
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Anexa nr. 4 
Agroregiunile României 

Moldova de Deal (3) 
Moldova de Podiş (3) 
Subcarpaţii de Sud (7) 
Câmpia Dunării de Jos (4) 
Câmpia Română Centrală (4) 
Oltenia de Sud (3) 
Transilvania Pastorală (12) 
Câmpia de Vest (4) 

Sursa: Agricultura privată în România. Sondaj în gospodării. 
 



PROF. DR. IOAN IANOŞ 

 

Prin această Carta verde s-a vrut prezentarea către guvern a unui set de 
principii, de concepte cu care să se vehiculeze în procesul de dezvoltare regi-
onală, pentru a-l lămuri, în primul rând, să accepte ideea de dezvoltare regio-
nală şi ulterior să treacă la implementarea unei politici în domeniu. În acest 
sens aş vrea să subliniez doar câteva din riscurile care există. 

Unul din riscuri este acela de a merge de la început – relativ repede sau 
poate chiar concomitent cu aprobarea unei legi adecvate – pe ideea transfor-
mării regiunilor de dezvoltare în regiuni administrative. Aceasta ar avea efecte 
negative – este punctul meu de vedere – pentru că s-ar induce ideea, la un 
moment dat, în opinia publică şi mai ales a actorilor economici şi sociali, că to-
tul va „veni iarăşi de la centru‖, de la Guvern. Şi atunci s-ar limita posibilitatea 
unor iniţiative locale, regionale, a unor asocieri între partenerii regionali sub 
impulsul acestor „directive‖ venite de sus. Ceea ce n-ar fi bine! Deci este nece-
sar ca aceste regiuni de dezvoltare să funcţioneze, un timp suficient, în ideea 
liberei asocieri a partenerilor regionali şi locali, pentru rezolvarea problemelor 
acute care se resimt la nivelul regiunilor, probleme identificate de ele însele (de 
autorităţile locale şi regionale respective). 

Un al doilea risc ar fi acela ca fondurile prevăzute în Fondul Naţional de 
Dezvoltare Regională să fie direcţionate spre rezolvarea unor aspecte sectoria-
le, punctuale foarte limitate, care ar cădea, de fapt, în sarcina unor ministere. 
Şi există tendinţa de a aloca aceste fonduri pentru rezolvarea unor probleme 
de moment, mai ales cu aspect social, urmând un efect rapid, ceea ce nu este 
cazul! În accepţiunea noastră nu se are în vedere un astfel de mod de cheltuire 
a banilor care vor aparţine Fondului Naţional şi respectiv Fondurilor Regionale 
de Dezvoltare. Aceasta pentru că programele configurate de noi ar trebui să 
aibă un impact regional foarte mare. Prin urmare ar trebui depistate şi urmărite 
acele puncte de amplificare a intervenţiilor de natură economică, socială, 
ş.a.m.d., şi nu rezolvarea strictă a unor aspecte punctuale. 

Un alt risc ar fi cel legat de dirijarea unei mari părţi din Fondurile de Dez-
voltare Regională spre acele euroregiuni. Datorită formei ţării noastre şi faptului 
că avem vecini peste tot, cu excepţia a 240 km cu Marea Neagră (dar şi acolo 
există posibilitatea de a crea euroregiuni), la un moment dat, „România s-ar 
putea dezvolta numai pe baza unor euroregiuni‖... Există o tendinţă de banali-
zare a aspectelor iniţiale legate de raţiunea „euroregiunilor‖ şi de necesitatea 
unei cooperări transfrontaliere, pentru că, în fond, generatoarea acestor con-
cepte a fost problema raportului centru-periferie. În ţările vest-europene, unde 
dezvoltarea economică s-a petrecut după legile economiei de piaţă, în timp, s-
au creat nişte diferenţe foarte clare între centrul şi periferia diferitelor state. În 
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aceste condiţii, la un anumit nivel de dezvoltare, îţi poţi permite (şi e firesc aşa) 
să treci la dezvoltarea periferiilor care sunt eclipsate totdeauna de centru. Fe-
nomenul poate fi observat la nivel naţional, dar şi la nivel regional. Pentru noi, 
care suntem sub medie la nivel european, ar fi utile trecerea şi susţinerea nea-
părată a dezvoltării periferice şi atenuarea sau neglijarea, măcar parţială, a 
unor aspecte legate de dezvoltarea centrului? Nu e vorba numai de Bucureşti, 
definit punctual, ci de un centru definit generic. Deci, problema ar fi următoa-
rea: nu cumva se neglijează aspecte de fond, pentru a satisface altele superf i-
ciale, inadecvate nivelului actual de dezvoltare a ţării? Este un punct de vedere 
personal, şi anume că „euroregiunea‖ este o chestiune de modă şi că utilizarea 
conceptului pentru orice cooperare transfrontalieră riscă să-l banalizeze. 

Un alt risc ar fi acela al declanşării operaţiunii de reînfiinţare a celor 20 
de judeţe. Aceasta ar crea probleme în privinţa dezvoltării regionale, mai ales 
că s-ar produce o inechitate în ceea ce priveşte această partiţie, acest decupaj 
teritorial, prin fărâmiţarea exagerată a Moldovei în raport cu celelalte zone mari 
ale ţării. De exemplu, pentru macroregiunea de nord-est, din 6 judeţe, câte 
sunt acum, ar apărea 12. Ce probleme ar fi la nivelul acesta! – pentru că se 
operează cu judeţul (vrând-nevrând acesta este o entitate operaţională, iar pu-
terea se exercită, totuşi, prin aceste judeţe). Posibilitatea de asociere a 4-6 ju-
deţe este mult mai facilă decât a 12 judeţe, unde problemele sunt foarte com-
plexe; fiecare judeţ va demonstra că ariile-problemă cu care se confruntă ne-
cesită o atenţie mult mai mare din partea agenţiilor de dezvoltare respective. 
Am asista, astfel, la o luptă acerbă pentru fondurile existente la nivel regional, 
la care s-ar adăuga altele, anticipate acum sau manifestate ulterior. 

Un alt risc – aici poate sunt într-o oarecare contradicţie cu ceilalţi colegi, 
inclusiv cu colegul meu, dl. prof. Sandu – se referă la alocarea fondurilor. Spre 
ce regiuni alocăm fondurile: spre regiunile slab dezvoltate, spre regiunile dez-
voltate sau spre ambele? Plecând de la premisa că România, în ansamblul ei, 
este o ţară cu sărăcie generalizată şi că mai avem mult până ajungem la media 
europeană, cred că ar fi mai util, în această perioadă de început, să acordăm o 
atenţie mai mare regiunilor dezvoltate. Chiar cu riscul de a declanşa nişte de-
calaje şi de a mări nişte discrepanţe, deja existente. Pentru că avem nevoie de 
nişte regiuni-locomotivă în privinţa creşterii economice, de nişte arii care să 
atragă investiţiile străine. Acestea nu sunt acum atât de dezvoltate încât să 
atragă investiţii străine (şi de aceea nici nu se constată o creştere spectaculoa-
să a acestora). Dar, dacă vom acorda atenţie la 2-3 regiuni (arii), acestea vor 
deveni într-adevăr atractive pentru investiţiile străine: modernizând infrastructu-
ra, contribuind mai mult la restructurarea economică ş.a.m.d.; deci va exista un 
mobil de atracţie a investiţiilor străine, de participare a lor la accelerarea proce-
sului de dezvoltare. Bineînţeles că procesul nu s-ar petrece izolat în raport cu 
celelalte regiuni sărace, ci ar induce, prin difuzie, o dezvoltare mult mai amplă. 
Desigur că pentru moment discrepanţele vor creşte, însă ulterior, s-ar putea 
trece la o atenuare a acestora, având forţa economică necesară. Aş vrea să 
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atrag atenţia asupra problemei zonelor, pentru care se vor aloca fonduri; nu 
este vorba de macroregiunea în ansamblul ei, ci de arii prioritare (sau arii-
problemă). Mergând pe ideea că prioritar, pentru fiecare regiune şi pentru ţară, 
ar fi dezvoltarea acelor arii care sunt deja mai dezvoltate, accentuându-le di-
namica, s-ar induce o creştere economică cu un impact regional ulterior mult 
mai mare decât al dezvoltării din start a regiunilor rămase în urmă. Deci distinc-
ţia este următoarea: nu dezvoltare la nivelul unei macroregiuni atât cât este ea 
de întinsă pe 6-7 judeţe, ci pe arii prioritare în care procesele economice sunt 
foarte dinamice. Acestora să le creăm condiţii, astfel încât efectele ulterioare 
să fie cu un impact regional foarte puternic. 

Ultimul risc, pe care doresc să-l menţionez, este acela de a nu avea o 
statistică în măsură să asigure monitorizarea procesului de dezvoltare regiona-
lă. Este necesară această statistică, pentru că din când în când avem nevoie 
să facem o fotografie a realităţii, pentru a vedea ce s-a realizat la nivel teritori-
al. Or, dacă nu avem o statistică cu indicatori relevanţi, semnificativi, care să 
ne exprime realitatea, atunci iarăşi vom avea informaţii disparate, vom face 
aprecieri superficiale, cu valoare redusă în procesul de atenuare a discrepanţe-
lor teritoriale. 
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PROF. DR. DUMITRU SANDU 

 

Evident că o discuţie, care pleacă de la raportul menit să fundamenteze 
politica regională a ţării, poate merge în două sensuri: politică de dezvoltare 
regională – cum să faci dezvoltarea regională a ţării – sau poate merge în sen-
sul celălalt – ce e de făcut în domeniul cercetării regionale. Dat fiind faptul că 
ne aflăm la un centru de cercetare ştiinţifică, am să pun accentul pe aspectele 
de cercetare (de cercetare regională). E limpede că rapoarte de acest gen pot 
fi produse numai în măsura în care păstrăm clar linia de demarcaţie dintre ştiin-
ţă şi politica socială. Putem fi eficienţi în domeniul politicii publice, în domeniul 
politicii sociale, dacă ştim să ne facem meseria ca cercetători. 

Revenind la câteva dintre problemele pe care le cred esenţiale pentru 
cercetarea regională în România... Materialul pe care am avut şansa de a-l 
avea înainte, semnat de dl. prof. Vladimir Trebici, „Decupaj teritorial şi analiză 
regională‖, este o excelentă bază pentru o astfel de discuţie. Aş zice că, în ma-
re, avem a ne centra pe două categorii mari de probleme: măsurarea în dome-
niul dezvoltării regionale şi interpretarea. 

La nivel de măsurare, e o problemă simplă, banală: care sunt, în clipa de 
faţă, pentru cazul României, unităţile teritoriale relevante pentru analiza regio-
nală – judeţ, comună, regiune istorică, regiune de dezvoltare, agroregiune. De-
ja ne confruntăm cu o avalanşă de unităţi. Care sunt cele mai bune? Şi, ca să 
ne complice viaţa, dl. prof. Trebici intervine cu o întrebare retorică, dar de mare 
profunzime: ce facem, ne tot ducem pe această opoziţie dintre estul şi vestul 
ţării, dintre Vechiul Regat şi Transilvania? Ce implicaţii politice are această 
chestiune? Întrebările sunt grele dar trebuie luate aşa, pas cu pas şi este de 
văzut cum ne orientăm în spaţiul lor problematic. Răspunsul îl ştiţi, generic, la 
fel de bine ca şi mine: nu există o unitate de analiză regională valabilă pentru 
tot şi toate. Acest lucru trebuie reamintit, pentru că e bine să fie reamintit. Dacă 
vrei să realizezi înţelegere de regionalisme culturale, nu poţi renunţa la regiu-
nea istorică. N-ai cum, pentru că regiunile istorice, în clipa de faţă, au în princi-
pal realitate culturală. Regiunile de dezvoltare pe care le propunem în Carta 
verde nu au realitate social-economică. Poate să pară şocant ceea ce spun eu 
acum. Cele 8 macroregiuni de dezvoltare propuse prin Carta verde, nu au 
omogenitate social-economică în interior. Ele sunt altceva, sunt regiuni proiect. 
Sunt regiuni pragmatice, menite să ajute la rezolvarea unor probleme social-
economice. Cei care ştiu istoria acestei poveşti ştiinţifico-aplicative, care se 
cheamă „politică regională în România‖, ştiu că, de fapt, s-a început cu o foarte 
atentă analiză a similarităţii judeţelor sub aspectul dezvoltării lor. Şi au fost de-
terminate grupe, subgrupe, clustere de similaritate. Macroregiunile sunt o com-
binare de regiuni de similaritate cu criteriul de funcţionalitate (bine susţinut de 



24 
 

 

colegii mei economişti, geografi, urbanişti din echipa care a lucrat la acest pro-
iect), dar nu sunt regiuni omogene. Să luăm exemplul regiunii Sud. Între nordul 
Munteniei şi sudul Munteniei, ruptura este imensă. Deci nici vorbă să susţinem 
că acestea sunt regiuni omogene. În schimb, susţinem că ele pot, aşa cum 
sunt conturate în clipa de faţă, să contribuie la rezolvarea unor probleme pe 
termen lung. Ele sunt un cadru, un cadru de cooperare între judeţele implicate 
în situaţia respectivă. 

Pasul pe care trebuie să-l facem, în legătură cu statistica, în bună măsu-
ră este cel de a identifica în cadrul acestor macroregiuni de dezvoltare, regiuni-
le relevante. În Carta verde există undeva un tabel cu subregiuni de dezvoltare 
– 15 subregiuni de dezvoltare. Asupra lor trebuie să ne focalizăm, pentru că 
noi avem simultan nevoie de decupaje pragmatice, precum macroregiunile, şi 
de grupări omogene de judeţe, ca să putem acţiona. Pasul următor va fi acela 
de elaborare a unor regionalizări specifice. Este nevoie, în continuarea liniei 
Golopenţia, de o regionalizare a ţării pe capital uman. Fondul greu al diferenţe-
lor de dezvoltare social-economică este capitalul uman – care ştim foarte bine 
de la Becker încoace, nu înseamnă numai educaţie, ci înseamnă şi stare de 
sănătate, înseamnă şi informaţie profesională, înseamnă mult mai multe lu-
cruri. Şi acest lucru se poate face. 

Mai departe... E nevoie să evităm orice tendinţă de dogmatizare a cu-
noştinţelor deja achiziţionate. Exemplu: (discuţie undeva în spaţiul guverna-
mental – parlamentar) „Cum identificăm zonele defavorizate?‖ Soluţie venită 
de-acolo: „Aţi făcut un indice foarte bun; vedem care sunt judeţele care se află 
20% sub media naţională la acest indice‖ şi gata, „le declarăm defavorizate‖. 
Asta e o soluţie utopică, e copilărească. Pentru că ştim foarte bine că există 
atâţia indici de dezvoltare câte echipe de cercetare există; există I.D.U. (indice-
le dezvoltării umane), dar echipa care a lucrat la Carta verde a propus un altul. 
Nu se poate lucra aşa. Trebuie nişte măsuri foarte bine gândite. În paranteză 
fie spus, am urmărit seria celor trei Rapoarte ale dezvoltării umane, elaborate 
în România; ultimul este de departe mult mai bun decât ceea ce s-a făcut ante-
rior, între altele, pentru că s-a renunţat la I.D.U. în profil teritorial. În anii anteri-
ori cercetătorii l-au calculat (istoria este teribil de instructivă); l-au calculat pen-
tru că au zis aşa: „Dacă acest indice merge bine la nivel naţional, de ce n-ar 
merge bine şi la nivel judeţean?‖ Drept care a rezultat o clasificare a judeţelor 
ţării pe dezvoltare umană, clasificare în care Gorjul se află foarte aproape de 
Timiş, de Bucureşti ş.a.m.d. Ideea de a transpune o metodologie valabilă la 
nivel naţional pentru măsurări la nivel judeţean, regional, nu merge. Au renun-
ţat la această idee şi bine au făcut. Mai departe, începe să apară prudenţa me-
todologică necesară. Există în societatea românească o tradiţie a indicilor 
superagregaţi. Trebuie renunţat la ea, dar nu în totalitate. De foarte multe ori 
generează artefacte statistice: adunăm mere cu pere şi facem ierarhie, ierarhie 
în care Gorjul se află pe primul loc. Ce e asta? Sigur că trebuie păstrate astfel 
de măsuri, dar nu le dai drumul pe piaţă decât după ce ai experimentat foarte 
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atent, după ce spui foarte clar: sunt folositoare pentru asta, asta... atâta tot. 
Mai mult, e nevoie să trecem de obsesia judeţului ca unitate de analiză. Unde? 
La nivel de comună, la nivel de oraş? Nu. Pentru o analiză regională este ne-
voie, fără îndoială, să facem şi abordări în profunzime, considerând informaţia 
la nivel de comună, dar sunt greoaie astfel de măsuri. Statistica nu este la fel 
de bogată la nivel de comună şi oraş cum este la nivel de judeţ. Ceea ce cred 
că în clipa de faţă este extrem de util şi se poate face cu costuri relativ reduse 
este analiza pe o unitate care să se numească „judeţ mediu rezidenţial‖. În loc 
să lucrezi cu 41 de judeţe, poţi lucra foarte bine cu 82 de unităţi care sunt jude-
ţe medii rezidenţiale. Rezultatele sunt fascinante. Am făcut o astfel de analiză 
şi îmi face plăcere să anunţ că, dacă lucrurile vor merge bine, până la sfârşitul 
anului va exista o revistă de dezvoltare regională în România. Pentru această 
revistă a grupului Phare, cu care lucrez, am început să deplasăm analiza în 
această zonă a capitalului uman la nivel de judeţ mediu rezidenţial. Regăseşti 
nişte chestiuni pe care demografii sigur le cunosc de multă vreme. Judeţul 
Constanţa, de exemplu (câtă vreme analiza o faci la nivel de judeţ), totdeauna 
îţi apare în top, foarte aproape de Timiş, Braşov, Sibiu ş.a.m.d. În momentul în 
care intri pe această diferenţiere, vezi că ruptura dintre Constanţa urbană şi 
Constanţa rurală este imensă. Constanţa rurală, spre exemplu, în perioada ‗91 
– ‗95 a avut o rată a mortalităţii infantile de 42%o – ce e asta, ţară africană? 
Deci toate aceste chestiuni trebuie făcute clare. 

Revenind puţin la regiune istorică, la relevanţa ei ca unitate de analiză... 
Regiunile istorice continuă să fie relevante, dar în special pentru mediul rural. 
Dacă urmăreşti ce se întâmplă cu viaţa urbană în regiunile istorice, constaţi că 
diferenţele se reduc din ce în ce mai tare. Putem intra foarte bine în dialog cu 
Huntington şi cu oricine pe aceste probleme. Depinde din ce perspectivă te uiţi 
la aceste diferenţe. Dacă te uiţi din perspectiva rurală e una, dacă te uiţi din 
perspectiva urbană este altceva. 

Lucrând în acest domeniu, este foarte important să ne definim clar tipul 
de atitudini. Variantele posibile sunt câteva: să te faci că nu vezi că sunt dife-
renţe şi să mergi în continuare pe ţară ca întreg, pe alte diferenţieri care să 
ignore ruptura dintre Vechiul Regat şi Transilvania; altă variantă este să conti-
nui să urmareşti ceea ce există de-adevăratelea. Cred că n-avem de ales. Pur 
şi simplu trebuie să ducem analizele în profunzime, să lămurim faptul că multe 
dintre diferenţele care sunt în clipa de faţă între Moldova şi Transilvania, spre 
exemplu, nu sunt diferenţe culturale. Sunt diferenţe care provin din structura 
socială, din structura de vârstă, din efecte cumulate cu migraţia ş.a.m.d. Impor-
tant este nu să ignori diferenţele, ci să spui ce rădăcini au, ce sens au şi ce poţi 
să faci pentru rezolvarea problemelor. Mai mult, spun foarte clar, suntem datori 
să accentuăm diferenţele, pentru a contribui la rezolvarea lor. 

Schimbând registrul de la cercetare la politica de dezvoltare... Unde dai 
bani, la săraci sau la bogaţi? A fost deja exprimat un punct de vedere. Aş mai 
adăuga o specificare la cele formulate deja de către colegul meu Ianoş. Extrem 
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de importante în acest proces sunt centrele de dezvoltare din regiunile sărace. 
Bani nu ar trebui, după părerea mea, să primească regiunea Vest – cu Timiş, 
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, regiunea în ansamblu. Problema este să dai 
fonduri suplimentare din fondul naţional de dezvoltare regională în centrele si-
tuate în zonele sărace. Să dai bani la Iaşi pentru zona Vaslui şi Botoşani. Iaşiul 
poate lucra foarte bine în calitate de pol, de centru de creştere pentru zona de 
acolo. Deci sunt centre şi centre. În special centrele din zonele sărace ne inte-
resează, pentru că, dacă eu voi continua să pompez bani în vest, într-adevăr 
se întâmplă ceea ce spunea unul dintre participanţii la această discuţie – „e 
posibil ca locomotiva să o ia înaintea vagoanelor‖. Deja economia de piaţă lu-
crează mult mai bine în Transilvania decât în restul ţării. Este necesară inter-
venţia cu anumite corective. Politica regională este un corectiv, care încearcă 
să repare ceea ce economia de piaţă nu face foarte bine. Trebuie adăugat că 
banii nu se dau la săraci sau la bogaţi, banii se dau pe proiecte de dezvoltare. 
Legea aşa este făcută şi aşa lucrează în toată Uniunea Europeană; nu dai bani 
pentru că este sărac, îi dai bani pentru că este sărac şi a ştiut să-şi facă un 
proiect de dezvoltare care convinge şi intră în competiţie cu alte proiecte. De 
fapt, competiţia se duce pe proiecte. Dacă cei din regiunile medii sărace sunt 
capabili să facă proiecte de dezvoltare, iau bani, dacă nu, nu. 

Este adevărat că a existat, chiar în istoria scrierii acestei cărţi, o dispută de 
genul: are rost politica regională într-o ţară săracă? Am primit din partea unui ex-
pert german, care a colaborat cu noi, un răspuns tranşant: „Domnilor, terminaţi cu 
prostiile astea. Ţara e săracă. N-aveţi nevoie de o politică regională; până când 
nivelul general mediu al ţării nu se ridică, n-aveţi ce face‖. Acesta este un punct de 
vedere. Dar aici se discută pe experienţe istorice: te uiţi ce s-a întâmplat în Portu-
galia, te uiţi ce s-a întâmplat în Irlanda, în Italia şi vezi că, deşi ţări sărace, n-au dat 
la o parte această uşă în plus, pentru că se pot rezolva, parţial, nişte probleme. 
Când eşti foarte sărac nu-ţi permiţi să mergi pe o singură cale. 

Chestiunea cu statistica... Din fericire, partenerii noştri de la C.N.S. au 
fost nişte oameni deosebiţi, cu care ne-am înţeles extrem de bine şi, pe bază 
de discuţii, argumente şi compromis, s-a ajuns la ideea că regiunile de dezvol-
tare sunt şi regiuni statistice, pe care se va lucra la EUROSTAT ş.a.m.d. Dar 
încep din acest moment să fac presiuni şi propagandă la nivelul C.N.S. în ur-
mătorul sens: în proiectul de lege care urmează să apară, cele 8 regiuni de 
dezvoltare vor figura foarte clar şi ca regiuni de raportare statistică. E foarte 
bine; nu sunt 41, sunt 8; este mult mai uşor în dialogul cu EUROSTATUL 
ş.a.m.d. Dar, pe cât posibil, pentru statistica românească, internă, avem nevoie 
simultan de informaţii pe judeţe, pe macroregiuni şi pe subregiuni. Rămâne ca 
printr-un dialog ulterior să definim clar care sunt subregiunile de raportare sta-
tistică. În varianta pe care aş propune-o, pornind de la cei mai tari indici de 
dezvoltare regională, ar fi vorba de 16 subregiuni de raportare statistică. Ca să 
faci politică regională eficientă, în permanenţă trebuie să ştii care este ruptura 
dintre nordul Munteniei şi sudul Munteniei şi C.N.S.-ul ne poate ajuta foarte 
mult pe această direcţie. 
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ADDENDA 

Carta verde. Politica de dezvoltare regională în România1 

Uniunea Europeană şi Guvernul României au iniţiat, în cadrul Phare, un 
program pentru politica de dezvoltare regională. Activităţile acestui program au 
demarat la 1 februarie 1996 şi vor fi încheiate la 31 ianuarie 1998. 

Programul a fost implementat prin Departamentul de Administraţie Publi-
că Locală al Guvernului României, asistat de o echipă de consilieri externi. Ac-
tivităţile sale s-au desfăşurat sub coordonarea unui Grup de Lucru Interministe-
rial, incluzând reprezentanţi din ministerele-cheie şi autorităţi regionale. 

Una dintre principalele sarcini ale programului este pregătirea unui set 
de principii fundamentale pentru dezvoltarea politicii regionale în România, 
prezentat în Carta verde. Carta include propunerile Grupului de Lucru Intermi-
nisterial, destinate implementării politicii de dezvoltare regională de către Gu-
vernul României. Obiectivele politicii propuse sunt: 1) pregătirea României pen-
tru integrarea în Uniunea Europeană şi pentru a deveni eligibilă în vederea 
acordării unor ajutoare din fondurile structurale ale acesteia; 2) reducerea dis-
parităţilor regionale între diferite regiuni ale României; 3) integrarea activităţilor 
din sectorul public, pentru a realiza un nivel superior de dezvoltare a regiunilor. 
Carta verde constituie principala bază de discuţie pentru conferinţa din mai 
1997, Bucureşti, destinată politicii de dezvoltare regională în România. Pro-
gramul urmăreşte să demonstreze că o politică regională corect proiectată şi 
implementată va fi nu numai în avantajul regiunilor mai puţin dezvoltate, ci şi al 
dezvoltării socioeconomice globale a României. 

Capitolul 2 prezintă nivelul disparităţilor regionale şi tendinţele acestora, 
luând în consideraţie situaţia judeţelor României după 1990 (...). Concluzia es-
te că nivelul relativ al disparităţilor regionale în România este mai mare decât 
nivelul corespunzător pentru Portugalia şi Grecia şi mai redus decât pentru ca-
zul altor ţări, precum Germania, Italia şi Polonia. După Revoluţia din Decem-
brie 1989, disparităţile inter-regionale au rămas relativ stabile, dar este de aş-
teptat să aibă loc o creştere considerabilă în următorii ani, ca urmare a tranziţi-
ei economice. 

 

A fost realizată o hartă a disparităţilor regionale din România, care a 
permis localizarea spaţială a sărăciei şi a subdezvoltării, în două arii principale 
ale ţării: nord-estul, care include practic în totalitate regiunea istorică a Moldo-
vei, şi sudul, respectiv cea mai extinsă zonă agricolă a ţării – Câmpia Română. 

 

                                                        
1)

 Reprodus după „Carta verde. Politica de dezvoltare regională în România‖, Guvernul 
României şi Comisia Europeană, Programul Phare, Bucureşti, 1997. 
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Spre deosebire de aceste două arii sus-amintite, vestul şi centrul ţării se 
conturează drept zonele mai bogate şi mai puternic dezvoltate, din punct de 
vedere al veniturilor din gospodăriile populaţiei, al echipării şi dotării tehnico-
sociale şi al potenţialului economic. 

 
Capitolul 3 descrie obiectivele şi funcţiile politicii regionale şi de concu-

renţă, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene şi al unor ţări membre ale aces-
teia.  

 

Capitolul 4 constituie partea centrală din Carta verde. La acest nivel sunt 
prezentate propuneri de stabilire a cadrului instituţional pentru politica de dez-
voltare regională, inclusiv măsuri concrete pentru implementarea programului-
pilot de 2 ani, destinat verificării în practică a propunerilor, înaintea aplicării in-
tegrale a programului propus. 

În subcapitolul 4.2 din Carta verde se argumentează că structurarea ad-
ministrativă existentă, definită prin cele 42 de judeţe, incluzând oraşele şi co-
munele componente, nu au o bază adecvată pentru politica de dezvoltare reg i-
onală. Din perspectiva dezvoltării, ar fi mult mai eficient dacă s-ar putea realiza 
o structurare a ţării într-un număr mai redus de macroregiuni de dezvoltare, 
formate prin agregarea judeţelor care au caracteristici comune şi potenţial de 
integrare funcţională. Carta verde propune opt astfel de macroregiuni de dez-
voltare. 

Procesul de definire a regiunilor de dezvoltare implică următoarele stadii: 

 identificarea judeţelor vecine cu profiluri economice şi sociale similare 
(15 grupări de judeţe); 

 regruparea regiunilor de similaritate în regiuni de dezvoltare, definite 
prin relaţii funcţionale, de tipul infrastructurii de comunicare sau al sis-
temelor de interacţiune umană (8 regiuni de dezvoltare). Subregiunile 
cu probleme specifice de dezvoltare (agricole, industriale, de mediu 
etc.) sunt definite ca tipuri de arii-problemă. 

O arie prioritară este o grupare de oraşe, comune sau judeţe, continue 
sub aspect teritorial, caracterizate prin profiluri asemănătoare de probleme, 
rezolvabile prin politici regionale. 

 
Ca exemple de arii prioritare identificate prin regruparea comunelor şi 

oraşelor cu probleme similare, ar putea fi menţionate: 

 arii de sărăcie (Podişul Moldovei, Câmpia Română, Sălaj şi Bistriţa-
Năsăud etc.); 

 arii de declin industrial, precum cele metalurgice (Hunedoara, Caraş-
Severin); 

 arii miniere (Valea Jiului, Subcarpaţii Olteniei); 

 arii cu soluri degradate (Vrancea, Buzău); 

 arii cu probleme complexe (Munţii Apuseni, Delta Dunării). 
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De importanţă crucială pentru planificarea, monitorizarea şi evaluarea 
politicii regionale este producerea unor date statistice relevante la nivel regio-
nal, utile factorilor centrali şi locali de decizie. Fără îmbunătăţirea sistemului 
actual de statistică regională, va fi dificil de luat decizii ulterioare în acest do-
meniu. De aceea Carta verde propune îmbunătăţiri în producerea datelor sta-
tistice regionale şi susţine ideea ca Guvernul României, în negocierile cu 
EUROSTAT (Oficiul de Statistică al Uniunii Europene), să adopte cele 8 ma-
croregiuni, ca bază geografică pentru viitoarele regiuni statistice. 

 

În subcapitolele 4.3 şi 4.5 este specificată suma de bani necesară, din 
bugetul de stat, pentru ca o politică de dezvoltare regională să fie implementa-
tă la acelaşi nivel cu cel din ţările membre ale Uniunii Europene. Suma trebuie 
să fie plasată într-un Fond Naţional de Dezvoltare Regională (F.N.D.R.), admi-
nistrat de un nou corp instituţional – Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională 
(C.N.D.R.). În ţările membre ale Uniunii Europene cheltuielile publice naţionale, 
destinate politicii regionale, au o gamă largă de variaţie: de la 0,015% din PIB 
în Danemarca, la 1,04% din PIB în Italia. În general, cele mai ridicate cheltuieli 
pe cap de locuitor, pentru dezvoltare regională, se înregistrează în ţările sudi-
ce, membre ale Uniunii Europene.  

Instrumentele esenţiale pentru implementarea politicii regionale sunt 
granturile de investiţii, împrumuturile şi garanţiile de stat pentru împrumuturi, 
acordate ca ajutoare pentru: investiţii private, investiţii în infrastructura publică, 
consultanţă, formare profesională şi diseminare de cunoştinţe, combaterea 
şomajului. 

Este esenţial ca, în promovarea programelor de dezvoltare regională, 
România să urmeze exigenţele U.E. referitoare la ajutorul de stat. Aceste exi-
genţe definesc anumite reguli referitoare la plafoanele ajutoarelor acordate de 
stat, transparenţa modului de acordare a granturilor şi excluderea anumitor 
sectoare industriale şi regiuni din lista celor eligibile. 

 
Carta verde propune ca noul organism public, C.N.D.R., să fie instituit 

sub preşedinţia unui om de afaceri cu foarte multă experienţă sau a unui expert 
de rang academic, desemnat de către primul ministru. Membrii în C.N.D.R. tre-
buie să fie reprezentanţi din partea: 

 ministerelor şi agenţiilor/comisiilor guvernamentale şi neguvernamen-
tale centrale (Federaţia Oraşelor, asociaţii de întreprinderi mici şi mij-
locii, sindicate, patronate ş.a.m.d.); 

 unor sectoare relevante pentru dezvoltarea regională: agricultură, in-
dustrie, transporturi şi telecomunicaţii, forţă de muncă, lucrări publice, 
sănătate, mediu înconjurător, turism, cercetare etc. 

 

C.N.D.R. trebuie să aibă un Secretariat executiv, condus de către un se-
cretar. Sarcina de bază a C.N.D.R. va fi să formuleze Programul Naţional pen-
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tru Dezvoltare Regională. Acesta ar trebui să funcţioneze ca un cadru de refe-
rinţă pentru planurile sectoriale ale fiecărui minister. Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională trebuie, de asemenea, să funcţioneze ca program-cadru, 
în raport cu care să fie evaluate fiecare dintre programele de dezvoltare regio-
nală. 

O altă sarcină esenţială a C.N.D.R. va fi stabilirea priorităţilor pentru aloca-
rea fondurilor de investiţii limitate, din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, 
pentru diferite programe de dezvoltare regională. Experienţa în materie de 
descentralizare a ţărilor membre ale U.E. a arătat că partenerii locali se implică 
în dezvoltarea regională, în măsura în care pot influenţa deciziile în acest do-
meniu. În consecinţă, Carta verde propune ca Agenţiile de Dezvoltare Regio-
nală (A.D.R.) să fie stabilite, pentru fiecare dintre cele 8 macroregiuni, pe bază 
voluntară. 

A.D.R. vor fi responsabile cu coordonarea dezvoltării regionale în cadrul 
regiunilor respective. Compoziţia consiliului A.D.R. ar putea fi variabilă în func-
ţie de dimensiunea regiunii. La nivelul acesteia ar putea fi incluşi reprezentanţi 
din: 

 consiliile judeţene; 

 asociaţiile intercomunale; 

 prefecturi; 

 camerele de comerţ şi industrie; 

 organizaţiile de afaceri; 

 asociaţiile agricultorilor; 

 asociaţii sindicale regionale; 

 instituţii academice şi/sau sectorul cercetării; 

 alte structuri regionale asociate cu dezvoltarea afacerilor. 
 

A.D.R. va funcţiona ca organism responsabil pentru pregătirea progra-
melor de dezvoltare regională, propunând arii prioritare de intervenţie, finanţări 
etc. Tot acesteia îi va reveni şi rolul de a negocia cu C.N.D.R. programul de 
dezvoltare regională propus şi de a solicita finanţări din Fondul Naţional de 
Dezvoltare Regională. Cel mai important instrument al A.D.R. va fi Fondul de 
Dezvoltare Regională (F.D.R.), care îi va permite realizarea programelor regio-
nale. Agenţiile de Dezvoltare Regională urmează să fie create pe bază de cof i-
nanţare, utilizând fonduri publice, private şi internaţionale. Din acest punct de 
vedere, sursele de finanţare pentru A.D.R. ar putea fi: 

 Fondul Naţional de Dezvoltare Regională; 

 bugetele locale ale oraşelor şi comunelor din diferitele regiuni; 

 sectorul privat; 

 agenţiile internaţionale de finanţare. 
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În cazul în care Guvernul va aloca fonduri pentru programele de dezvol-
tare regională şi va delega autoritatea la nivel regional, pentru alocarea fondu-
rilor unor proiecte individuale, va fi necesară stabilirea criteriilor de distribuire a 
fondurilor. Aceste criterii vor include reguli pentru tipurile de costuri, pentru au-
tofinanţare, pentru tipurile de contribuţii care pot fi implicate etc. 

 

Capitolul 5 propune nouă paşi în implementarea politicii regionale, de-
scrisă pentru România. Primul pas este adoptarea de către Guvernul României 
a principiilor incluse în prezenta Cartă verde. Această adoptare ar putea fi fă-
cută imediat după Conferinţa din mai 1997. Pasul doi se referă la declanşarea 
fazei experimentale de 2 ani, având drept conţinut instituirea C.N.D.R., folosind 
un număr redus de specialişti, însă, cu un grad înalt de specializare. Decizia 
pentru constituirea C.N.D.R. ar putea fi luată, din motive de eficienţă, foarte 
rapid, în perioada mai-iunie 1997. Se propune ca, în etapa experimentală, 
C.N.D.R. să fie afiliat la Departamentul Administraţiei Publice Locale. Paşii ur-
mători – de la trei la nouă – specifică recomandări privind modul de implemen-
tare a politicii regionale în faza experimentală. 
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CAPITOLUL I. DIMENSIUNEA 
NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A 
RESTRUCTURĂRII AGRICULTURII 

ROMÂNIEI  





RECONSIDERAREA STRUCTURILOR ADIACENTE 
AGRICULTURII ÎN SCOPUL UNEI DEZVOLTĂRI 

RURALE INTEGRATE 

Prof.dr. Dinu GAVRILESCU, dr. Floarea BORDÂNC,  
Violeta FLORIAN, Aurelia SÂRBU 

I. Agricultura – factor de influenţă în dezvoltarea industriei  
alimentare 

Societatea industrială, cu o dominanţă devenită dimensiune fundamenta-
lă rezervă agriculturii un statut de sector marginalizat; pentru agricultură valen-
ţele semnificative rămân să se concretizeze în spaţiul rural şi, bineînţeles, în 
industria alimentară. Funcţia asumată de agricultură în aceste condiţii este de 
tip strategic, mai ales dacă se recunoaşte faptul că odată cu mărirea producţiei 
şi realizarea bunăstării apare şi se multiplică autonomia, capacitatea populaţiei 
rurale de a-şi stabili şi controla raporturile cu mediul înconjurător. Raportul 
agricultură – industrie alimentară se poate defini şi prin nivelul atins de sărăcia 
locală – factor principal al blocajului dezvoltării agroalimentare – şi nivelul efi-
cacităţii activităţii agroalimentare (eficacitatea se exprimă prin raportul dintre 
productivitatea muncii din sectorul agroalimentar analizat şi productivitatea 
muncii într-o societate cu saţietate generalizată). Agricultorul devine în aceiaşi 
termeni veriga privilegiată în lanţul agroalimentar, iar spaţiul rural punctul de 
pornire. Influenţa agriculturii, statutul ei analizat cu ajutorul perspectivelor oferi-
te de cei doi termeni – industria alimentară şi spaţiul rural – pot fi conturate în 
condiţiile în care valorizăm sectorul agricol care are o maximă disponibilitate 
pentru multiplicarea rolurilor. Sau, în alte dimensiuni, a face agricultură în func-
ţie de spaţiul concret rural şi cerinţele industriei alimentare înseamnă şi o ges-
tionare autonomă a proceselor economice respectându-se condiţiile ecologice, 
pe termen lung. Rolurile pe care le poate impune un asemenea tip de agricultu-
ră, cu o finalitate nu este numai economică, dar şi culturală, socială, nu pot fi 
concretizate corect, decât în măsura în care sunt restructurate şi revigorate 
comunităţile rurale. „Lumea rurală, direct şi indirect, poate deveni un remarcabil 
zăcământ de ocupaţii, dacă ştim să-l valorizăm şi să-l utilizăm în perspectiva 
amenajării globale a teritoriului‖. 

În termeni economici, agricultura a generat 19% din PIB în 1992, 21% în 
1993 şi 20% în 1994. Agricultura distribuie consumului intermediar mai multă 
producţie valorică altor ramuri decât primeşte (de exemplu, în perioada 1989 – 
1991 surplusul calculat prin diferenţa între producţia agricolă distribuită şi con-
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sumul intermediar a fost de 60 şi 80 milioane lei anual. „Agricultura este o ra-
mură cu valoare adăugată pozitivă, care depăşeşte în fiecare an sensibil con-
sumul final de produse agricole, reprezentat în cea mai mare parte de consu-
mul gospodăriilor (circa 93%) şi al administraţiei publice (7%); în anul 1991 di-
ferenţa dintre valoarea adăugată şi consumul intermediar a fost de peste 165 
miliarde lei, ceea ce atestă capacitatea de creştere autosusţinută a ramurii.‖ 
Industria alimentară preia aproximativ 60% din produsele agriculturii. 

 

Tabelul 1. Repartizarea producţiei agricole pe ramuri consumatoare 
intermediare*

1
 

- % din totalul producţiei agricole distribuite – 
Nr.  
crt. 

Specificaţie 1989 1990 1991 

1. Agricultura, silvicultura, piscicultura, exploatare forestieră 25,0 26,4 32,6 

2. Minereuri feroase - - - 

3. Produse alimentare, băuturi, tutun 65,1 66,9 61,3 

4. Textile, confecţii 4,3 2,1 2,7 

5. Pielărie, încălţăminte 0,2 0,0 0,0 

6. Lemn, mobilă, alte produse 1,2 1,5 1,2 

7. Celuloză şi hârtie 0,9 0,7 0,7 

8. Chimie şi fibre sintetice 0,5 0,2 0,3 

9. Medicamente, detergenţi, cosmetice 2,8 2,2 1,2 

*) Preţuri curente 

Sursa: Gh. Zaman- „Dimensiunea economică a agriculturii durabile, creatoare de surplus 
economic „, CIDE, Bucureşti,nr. 16/1995,p. 10. 

 
Ceilalţi termeni ai sistemului agricultură – industrie alimentară, spaţiul ru-

ral şi agricultor, pot fi caracterizaţi printr-o criză de identitate a comunităţii rura-
le, o relativă conştientizare a propriilor interese reflectă într-o dezorientare va-
lorică şi aspiraţională nefavorabilă unei adaptări funcţionale. Comunitatea rura-
lă cu o fragilitate extremă a ţesutului civic, cu strategii de producţie de tip sub-
zistenţă în care familia malaxează şi determină funcţiile gospodăriei rurale, cu 
un număr redus de factori instituţionali specifici economiei de piaţă, oferă un 
mediu confuz economiei şi induce comportamente economice necompetitive. 
Caracteristice, din punct de vedere demografic şi social, sunt următoarele pro-
cese: 

 continua reducere a populaţiei rurale manifestată cu o intensitate dife-
rită la nivel zonă/regional; comparativ cu anul 1977 când nouă judeţe 
aveau peste 45% populaţie rezidentă în rural, în anul 1992 nici un ju-
deţ nu se mai încadra în această categorie, majoritatea fiind concen-
trată în intervalul 50-75% populaţie rurală în total; 

 tendinţa puternică de îmbătrânire: în 1977 ponderea populaţiei cu-
prinsă între 0-14 ani era de 27,1% iar în 1992 de 20,9%; ponderea 
categoriei de 60 ani şi peste era de 16,7% în 1977 şi 22,1% în 1992; 
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 nivelul instrucţional s-a îmbunătăţit cantitativ şi calitativ în perioada ul-
timilor două recensăminte; structural a avut loc o creştere semnificati-
vă cu 58% a ponderii persoanelor care au absolvit una din şcolile de 
învăţământ secundar; absolvenţii de liceu şi o şcoală postliceală şi 
tehnică de maiştri reprezenta 9,8% faţă de 3,9% în 1977, cei cu o 
şcoală profesională 11,3% faţă de 6,9%, iar persoanele cu gimnaziu 
sau treapta I-a de liceu 36,9% faţă de 25,5%; 

 menţinerea unei structuri ocupaţionale rurale cu un grad redus de di-
versificare:în agricultură populaţia rurală ocupată este de 66,8%, în 
industria prelucrătoare 12,0%. 

 

Tabelul 2. Structura populaţiei rurale pe ramuri ale economiei naţionale 
şi statut profesional* 

Ramura economică Populaţia 
ocupată 

din care 

Salariat Patron Lucrător 
pe cont 
propriu 

Lucrător familial 
neremunerat 

Membru 
al unei 

societăţi 
agricole 

Agricultură 66,8 8,9 - 40,7 40,2 4,7 

Industria prelucrătoare 12,0 92,7 0,9 5,4 0,6 0,4 

Transport şi telecomuni-
caţii 

3,0 95,0 - 5,0 - - 

Construcţii 2,6 92,7 - 6,3 1,0 - 

Industria extractivă 2,7 100,0 - - - - 

Comerţ 2,7 83,4 8,1 6,1 1,3 1,3 

Administraţia publică 2,9 99,7 - - - - 

învăţământ 2,4 100,0 - - - - 

Sănătăte şi asistenţă 
medicală 

1,3 99,3 - 0,7 - - 

*) Ancheta asupra forţei de muncă (AMIGO), CNS, România, 1994 

 

În sectorul public lucrează 86,0% din salariaţii ocupaţi în rural ( care re-
prezintă 32% din persoanele ocupate în ansamblul ruralului); sectorul privat 
cuprinde 8,3% din salariaţi, 100% patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători 
familiali neremuneraţi şi 97,4% din membrii unei societăţi agricole ( respectiv 
65,7% din totalul populaţiei ocupate). 

 

A. Definirea conceptului de economie rurală 

Totalitatea proceselor economice şi conotaţiile lor sociale extraeconom i-
ce, desfăşurate în perimetrul rural, reprezintă conţinutul economiei rurale. „Ra-
portul prioritar este determinat de agricultură ca principală activitate rurală‖. 
 

O tipologie sumară a zonelor rurale, generatoare a dimensiunilor esen-
ţiale economiei rurale, este alcătuită din: 
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 zone rurale integrate economic: structură ocupaţională complexă, 
multiplicarea activităţilor din sectorul secundar şi terţiar; 

 zone rurale intermediare – activităţile specifice sunt cele care aparţin 
sectorului primar şi secundar; 

 zone rurale profunde – predominanţa activităţii agricole, venituri foarte 
reduse. 

O asemenea abordare permite o evaluare corectă a rolului şi statutului 
agriculturii în economia rurală şi implicit/indirect a influenţei pe care o are în 
mecanismul funcţional al industriei alimentare. Economia rurală, conceptual şi 
operaţional relevă tot ceea ce se operează în spaţiul rural; spaţiul rural pe lân-
gă funcţia sa productivă şi-a amplificat, în condiţiile economiei de consum func-
ţiile: rezidenţială – devine un cadru de viaţă, turistică – creşte considerabil po-
pulaţia temporară, de la sfârşit de săptămână, în vacanţă, implementare indus-
trială – localizarea în rural a unor activităţi din industria transformatoare de 
produse alimentare, extensia comercială – implantarea comerţului cu bunuri 
durabile. Toate acestea au dat spaţiului rural noi utilizări care schimbă econo-
mia rurală şi o diversifică. Câmpul investigaţiei se lărgeşte odată cu revigora-
rea economiei spaţiului rural. 

Economia rurală acoperă realitatea pentru trei câmpuri de analiză: agri-
cultură, lanţul agroalimentar, spaţiul rural. Economia rurală tinde să împrumute 
în demersul său analiza economiei generale care îi permite să deceleze orig i-
nalitatea elementelor ce consideră trauma vieţii rurale. 

O mai corectă percepere a fenomenelor şi proceselor responsabile de 
disparităţile existente la nivelul zonei rurale, dar şi a notelor comune acestora 
este posibilă prin multiplicarea realităţii socio-economice complexe, folosindu-
se metoda tipologică care deşi rămâne o clasificare, permite definirea clară a 
diagnosticului şi oferă o imagine globală asupra ruralului, dar şi o situaţie com-
parativă la nivel naţional. În procesul dezvoltării zonelor rurale metodele şi teh-
nicile cercetării operaţionale au un loc bine determinat: modelarea utilizării re-
surselor rurale – materiale şi umane -, modelarea structurilor de producţie, a 
structurilor ocupaţionale. 

Perspectiva impusă de economia rurală utilizează următoarele subsis-
teme: a) domeniul populaţiei; b) domeniul locuirii; c) domeniul gospodăriei şi 
familiei rurale; d) domeniul sănătăţii, serviciilor sanitare şi stării nutriţionale; e) 
domeniul educaţiei; f) domeniul structurilor economice şi ocupaţionale; g) do-
meniul veniturilor şi consumului; h) domeniul siguranţei şi protecţiei sociale; i) 
domeniul timpului liber şi structurilor culturale. 
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B. Efectul economico-social al dezvoltării concomitente şi armoni-
oase a agriculturii şi industriei alimentare 

În funcţie de inerţiile economice, de structurile economico-financiare noi, 
relaţiile dintre agricultură şi industrie alimentară încep să aibă un conţinut şi o 
morfologie deosebită faţă de anii 1989. Funcţionalitatea primară a agriculturii – 
producătoare de materii prime – şi a industriei alimentare – prelucrătoare – 
parcurge conotaţii noi, în mod special datorită formelor de organizare şi mana-
gement apărute în ultimii şase ani. Numărul total de societăţi comerciale este 
de 2349, din care în agricultură 1086, iar în industria alimentară 424. 

 
Tabelul 3. Structura societăţilor comerciale din agricultură  

şi industrie alimentară* 
Specificare Total din care: 

Agricultură Industria 
alimentară 

Prestatoare 
de servicii 

din care: 
AGROMEC 

Numărul total, societăţi 
comerciale 

2349 1086 424 841 702 

Privatizate total: 340 104 127 108 88 

- din care în 1996 25 13 3 1 9 

*) la 30.IV. 1996 - 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
Noile forme organizatorice – societăţi comerciale – sunt numeroase în 

judeţele Timiş şi Municipiul Bucureşti; un număr semnificativ se înregistrează 
în judeţele Sibiu, Galaţi, Cluj, Constanţa şi Municipiul Bucureşti. Se remarcă 
concentrarea deosebită în oraşe şi municipii a centrelor de prelucrare alimenta-
ră cu o serie de consecinţe şi finalităţi sociale şi sociologice negative pentru 
dezvoltarea echilibrată a mediului rural. 

 
C. Valorificarea produselor agricole 

Sistemul de valorificare a produselor agricole este structurat pe următoa-
rele circuite: 

 reţele de desfacere a produselor prelucrate reprezentate în special de 
societăţile comerciale cu capital de stat; 

 reţeaua cooperaţiei meşteşugăreşti; 

 unităţile cooperaţiei de consum; 

 circuitul societăţilor comerciale pe acţiuni de tipul comercial S.A.; 

 reţeaua târgurilor, bâlciurilor din matricea laică sau religioasă a tradi-
ţionalismului rural. 

 
D. Sistemul turismului rural 
Profilul spaţiului rural integrează un bogat potenţial turistic, generat de 

peisajul natural de excepţie, resursele în ape minerale şi termale, vestigii istori-
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ce şi monumente arhitectonice tradiţionale, varietatea portului popular, obiceiu-
rilor, meşteşugurilor păstrate. 

II. Studii de caz 

Domeniul agrar, unul dintre subsistemele economice cele mai afectate 
de procesele de privatizare şi restructurare, a indus, începând cu anii 1990, 
profunde transformări spaţiului rural (1). Influenţa agriculturii la nivel societal şi 
economic a căpătat noi dimensiuni adecvate unui conţinut profund modificat. 
Cu toate că există pe de o parte, într-o formă redusă şi o funcţionalitate mini-
mă, instituţii şi mecanisme specifice economiei de piaţă, iar pe de altă parte, se 
întreţine acelaşi statut de mediu marginalizat pentru ansamblul comunităţilor 
rurale, spaţiul investigat – de la localitate până la gospodărie rurală – prezintă 
imaginea tulburătoare a unor profunde mutaţii. Structura economiei rurale, care 
nu este sinonimă cu structura sectorului agricol, a intrat în procesul de restruc-
turare cu: 

- o înapoiere cronică a resurselor umane; 
- structuri de producţie neadaptate la cererea pieţei; 
- lipsa alternativelor ocupaţionale. 
Impedimentele iniţiate au suferit un proces de eliminare şi, totodată, pen-

tru o parte dintre ele, o închistare, o dezvoltare în sine, favorizante formelor de 
stagnare economică. La acestea s-a agăugat necesitatea creării şi menţinerii 
unui echilibru între schimbarea structurală şi cea valorică (comunitară, indivi-
duală). Dezvoltarea comunităţilor rurale se poate baza pe instituţii şi organizaţii 
rurale – indigene comunităţilor rurale -, resurse în adoptarea introducerii 
schimbării şi implicit modificării influenţei agriculturii. 

Formele socio-culturale indigene, factorii promotorii şi susţinători ai 
schimbării, dezvoltării cuprind următoarea gamă: 

- roluri tradiţionale de conducători; 
- sisteme tradiţionale de comunicare; 
- forme rurale interne organizaţionale; 
- sisteme proprii rurale – indigene – de cunoaştere; 
- etiologie tradiţională. 
Acestea reprezintă, de fapt, instituţii de „rang mediu‖ în care se dezvoltă 

structura societăţii ţărăneşti, care realizează legătura între trecut şi viitor, între 
puterea executivă – şi sat, „agentul donator‖ şi „grupul – scop‖. Ele pot să-şi 
conjuge finalitatea socio-economică cu instituţiile specifice economiei de piaţă 
favorizând restructurarea şi modernizarea comunităţilor rurale. 

 

Cadrul geoeconomic local 
Localităţile rurale studiate în scopul descifrării gradului de adaptabilitate 

la o nouă matrice macroeconomică şi stabilirii necesităţilor valorice reale au 
fost Roseţi – judeţul Călăraşi şi Bucureşti (respectiv satul Ograda) – judeţul Ia-
lomiţa. 
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Aceste studii au urmărit punerea în evidenţă a patrimoniului financiar, 
dimensionării demografice, statusului ocupaţional. S-au studiat gospodăria şi 
spaţiul domestic; strategiile gospodăriilor rurale, orientările şi valorile specifice 
perioadei de tranziţie. 

Agricultura şi industria prelucrătoare. Complementaritatea între principa-
lele zone de producţie vegetală şi animală asigură o frecvenţă maximă în teri-
toriu a ramurei industriei alimentare. Cele 27 mii persoane ocupate în industria 
alimentară se distribuie diferenţiat în teritoriu, în funcţie de numărul şi specificul 
unităţilor de prelucrare. Unităţile administrative reprezentative sunt cele cu 8-10 
mii şi peste 10 mii persoane ocupate: Arad, Argeş, Bihor, Cluj, Contanţa, Dolj, 
Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Prahova, Suceava, Timiş, Galaţi. Diversificarea ramurii 
este generalizată şi constantă, în fiecare judeţ existând cel puţin două subra-
muri caracteristice, axate pe industrializarea, fie a unor produse agricole ani-
maliere, fie a unor produse agricole vegetale, fie a unor produse din ambele 
categorii (prezenţa unei anumite subramuri fiind condiţionată de specificul zo-
nei de producţie agricolă în care se încadrează judeţul respectiv). 

Industria morăritului şi panificaţiei. Cele mai mari unităţi în domeniu s-au 
construit în oraşe, în special oraşele mari. Acest proces industrial s-a desfăşu-
rat cu o intensitate mai mare în zonele favorabile culturii grâului, secarei şi or-
zului (câmpie şi podiş de joasă altitudine), unde au reapărut mori şi brutării în 
mediul rural, s-a diversificat gama produselor de panificaţie. 

Industria zahărului şi a produselor zaharoase. Această ramură s-a dez-
voltat în paralel cu creşterea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr. Produc-
ţia de 2764 mii tone sfeclă de zahăr din anul 1994 (73% obţinută în sector pr i-
vat) se distribuie proporţional pe principalele zone de cultură – Câmpia de 
Vest, partea centrală a Podişului Transilvaniei, Depresiunile Braşov şi Ciuc, 
Câmpia Moldovei şi Culoarul Şiretului, Câmpia Banato-Crişană, Câmpia Ro-
mână . Producţia acestor judeţe este cuprinsă între 80-100 mii tone, 100-150 
mii tone şi peste 150 mii tone. Amplasarea fabricilor de zahăr se pliază pe zo-
na de producţie a resurselor. Prin capacităţile de producţie instalate, fabricile 
se constituie în adevărate arii de aprovizionare, pentru majoritatea dintre ele 
fiind arondate şi judeţele limitrofe în care sunt amplasate. 

Industria uleiurilor vegetale. Floarea soarelui şi rapiţa sunt cele mai im-
portante culturi de plante uleioase în raport cu ponderea suprafeţei cultivate; 
zonele de maximă favorabilitate sunt Câmpia Română, Podişul Dobrogei şi 
Câmpia de Vest. Producţia de 7697 tone de floarea soarelui din 1994 (74% 
obţinută în sectorul privat) se repartizează în teritoriu după cum urmează: 7 
judeţe cu peste 45 mii tone (Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Teleorman, 
Timiş); 2 judeţe cu 40-45 mii tone (Dolj şi Buzău); 5 judeţe cu 20-40 mii tone 
(Tulcea, Satu Mare, Giurgiu, Galaţi, Arad); 5 judeţe cu 10-20 mii tone (Argeş, 
Bistriţa Năsăud, Botoşani, Vaslui, Vrancea); 4 judeţe cu 5-10 mii tone (Dâmbo-
viţa, Iaşi, Mehedinţi, M. Bucureşti); 6 judeţe cu 1000-5000 tone (Caraş-Severin, 
Cluj, etc); 7 judeţe sub 1000 tone (Alba, etc). Rapiţa se cultivă cu precădere în 
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Câmpia Română, Câmpia Banato-Crişană şi Câmpia Moldovei (zone care de-
ţin circa 90% din totalul suprafeţei cultivate). 

Industrializarea plantelor textile. Producţia de in şi de cânepă pentru fibră 
a înregistrat o evoluţie dominant descendentă, de la 134,7 mii tone în 1980 la 
4,8 mii tone în 1994 la in şi de la 135,9 mii tone la 4,5 mii tone la cânepa pen-
tru fibră. În condiţiile acestor producţii este dificil a stabili o zonare reală a pro-
ducţiei, deoarece aceste judeţe cu favorabilitate şi tradiţie înregistrează un de-
clin continuu. De aceea, am luat în considerare ca an de referinţă anul 1985 a 
cărui producţie reflectă mai fidel capacitatea productivă a zonelor de 
favorabilitate pentru aceste culturi. Pentru in, din 22 judeţe care delimitează 
administrativ zonele naturale favorabile numai în 7 judeţe se realizează pro-
ducţii normale (Braşov, Constanţa, Harghita, Neamţ, Suceava). Cultura câne-
pei se practică în 12 judeţe, faţă de 19 câte erau în 1985, şi se menţin în cate-
goria favorabilităţii judeţele reprezentative, însă cu un nivel mult mai scăzut al 
producţiilor (Bihor, Timiş, Cluj, Sălaj, Sibiu). 

Declinul suprafeţelor şi producţiilor se datorează în primul rând reducerii 
capacităţilor de producţie ale unităţilor industriei textile. În ceea ce priveşte pre-
lucrarea bumbacului (producţia autohtonă deţine o pondere foarte scăzută) ce-
le mai importante filaturi se află la Bucureşti, Iaşi, Piteşti, Olteniţa, Baia Mare, 
Iaşi, Cărei, iar întreprinderi integrate, la Pucioasa, Arad, Bucureşti, Piteşti, Ti-
mişoara. 
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Este un fapt cunoscut că agricultura noastră prezintă, în urma aplicării 
Legii fondului funciar, o imagine radical diferită din punct de vedere al structuri-
lor agrare, faţă de ceea ce exista înainte de anul 1991. Aceste structuri sunt în 
curs de consolidare, rolul hotărâtor avându-l noul tip de proprietate asupra pă-
mântului. În contextul actualelor structuri este, de remarcat că unitatea agricolă 
predominantă este exploataţia familială, cu toate că ea nu se află la nivelul de 
dezvoltare atins, de exemplu, de unităţile similare din ţările Uniunii Europene. 

În aceste condiţii, o parte însemnată din resursele de producţie ale agri-
culturii (pământ, efective de animale, forţă de muncă) aparţin exploataţiilor fa-
miliale care urmează să le pună în valoare, să asigure conservarea şi păstra-
rea celor care se pretează la astfel de procese şi să contribuie la protejarea 
mediului natural în care îşi desfăaşoară activitatea. O altă parte a resurselor 
amintite se află în societăţile comerciale agricole cu capital parţial sau total de 
stat, precum şi în societăţile comerciale create prin iniţiativă privată, ridicându-
se, în aceste cazuri, probleme asemănătoare în ceea ce priveşte utilizarea lor. 
Preponderenţa exploataţiilor familiale face ca rolul esenţial în alocarea şi utili-
zarea resurselor din agricultură să revină şefilor acestora, cărora li se adaugă 
managerii din societăţile comerciale şi întreprinzătorii particulari, fondatori de 
societăţi private. 

Asimilate, privind lucrurile cu o anumită largheţe, unor mici întreprinderi, 
exploataţiile familiale sunt gestionate de şefii lor, consideraţi întreprinzători şi, 
cel mai puţin parţial, şi manageri. 

Dacă ne referim la acest tip de unităţi putem afirma că actele deciziona-
le, prin care se angajează resursele de care ele dispun şi prin care se rezolvă 
şi alte probleme ale activităţii lor, sunt apanajul unui foarte mare număr de în-
treprinzători (după unele date, circa 4,5 milioane). Ei urmează să ia decizii care 
au incidenţe asupra economiei exploataţiilor, a perenităţii acestora, a familiilor 
lor etc. Implicaţiile sunt, însă, şi de ordin social, având în vedere rolul agricultu-
rii în funcţionarea sistemului agroalimentar şi, deci, în asigurarea consumului 
populaţiei. Mai mult, fiind cunoscut locul deţinut de exploataţiile familiale în 
agricultură, ceea ce va reprezenta această ramură (dezvoltare, efecte de an-
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trenare etc.) într-o anumită perspectivă va depinde, în mare măsură, de ceea 
ce se va întâmpla în şi cu acest tip de unităţi. 

Societăţii organizate nu trebuie şi nu poate să-i fie indiferentă situaţia 
exploataţiilor familiale. A le neglija înseamnă, de fapt a le condamna la înapoie-
re economică şi, ca efect direct, agricultura să nu atingă nivelul de dezvoltare 
solicitat de economie şi de procesul de aderare a ţării noastre la Uniunea Eu-
ropeană. Din acest punct de vedere lucrurile pot fi privite prin prisma mai mul-
tor modalităţi de acţiune, cu efecte, desigur, benefice pentru exploataţiile fami-
liale agricole. Una dintre acestea poate avea în vedere formarea profesională a 
producătorilor agricoli. Această formare are o componentă tehnică, o compo-
nentă economică şi alta managerială. 

Ultimele două componente au o relevanţă deosebită, dacă ne gândim că 
exploataţiile agricole fiinţează într-un mediu economic aflat în tranziţie la eco-
nomia de piaţă. Or, ele trebuie să se adapteze la noul tip de economie, urmă-
rind mărirea veniturilor care să satisfacă nevoile producţiei şi să contribuie la 
ridicarea standardului de viaţă al familiei. Lucrurile pot fi astfel numai dacă ex-
ploataţiile familiale nu se vor manifesta ca nişte unităţi de subzistenţă, 
orientându-se spre satisfacerea propriilor nevoi de consum, ceea ce ar însem-
na o involuţie a agriculturii, mergând spre vremuri demult trecute. Dimpotrivă, 
este necesar ca ele să manifeste mai multă deschidere spre exterior, să funcţi-
oneze, deci, ca sisteme tehnico-productive şi economice deschise. A recurge 
la o anumită izolare, la închistare în propria „carapace‖, producând tot ceea ce 
are nevoie, într-un ridicat grad de autarhie, sunt fenomene dintre cele mai puţin 
sau chiar deloc dorite. 

Privite ca sisteme deschise, exploataţiile agricole ar urma să intre în rela-
ţii cu agenţii economici din „amonte‖ şi din „aval‖, iar şefii lor să opereze în mod 
corespunzător cu instrumente economice, ca: preţuri, credite, dobânzi, asigu-
rări, negocieri cu diferiţi parteneri etc. 

Lipsa de deschidere, dincolo de reticenţa producătorilor, este determina-
tă şi de presiunea care vine din mediul ambiant, provocată de factori cum ar fi: 
preţurile la „intrări‖ şi relaţiile cu societăţile prestatoare de servicii, sub forma 
lucrărilor agricole. Insuficienţa capitalului, nivelul ridicat al preţurilor factorilor de 
producţie utilizabili şi un sistem de relaţii cu societăţile prestatoare de servicii, 
care nu au flexibilitatea necesară, fac ca o parte însemnată a producătorilor să 
recurgă la tehnologii care se practicau cu mulţi ani în urmă, folosind mijloace 
proprii. Utilizarea unor resurse din exploataţie nu este un lucru rău în sine, fie-
care producător urmărind să cheltuiască cât mai puţin, dar rămâne de văzut 
măsura în care ele sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi calitativ 
şi dacă permit aplicarea unor tehnologii performante. Se poate ajunge în situa-
ţia în care, lipsa unor factori de producţie procuraţi din afară să determine o 
eficienţă scăzută şi a elementelor interne utilizate, având loc, în final, o risipă 
de resurse economice. 
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O mai mică deschidere către mediul extern şi, în special către piaţă poa-
te fi explicată şi prin faptul că multe exploataţii dispun de venituri şi din alte 
surse decât cele agricole (salarii, pensii, etc.), rolul lor reducându-se, ca urma-
re, la a produce pentru consumul propriu, numai eventualele excedente for-
mând obiectul comercializării pe diferite căi. 

Este nevoie de cultivarea unei mentalităţi de a produce pentru piaţă, de a 
înlătura fenomenul de autosatisfacţie, de a acţiona pentru crearea unei bogăţii 
a exploataţiei în condiţiile unor politici agrare favorabile producătorului, ceea ce 
contribuie la întărirea lor economică şi, prin efect propagat, la asigurarea secu-
rităţii alimentare a populaţiei. La aceasta se adaugă efectul de antrenare priv i-
tor la dezvoltarea industriei alimentare, exploataţiile familiale contribuind la asi-
gurarea materiilor prime agricole necesare diferitelor filiere ale sistemului agro-
alimentar. 

Deschiderea către mediul ambiant, operarea cu instrumente economice 
şi perceperea fenomenelor la nivelul dorit depind, desigur, şi de nivelul de pre-
gătire al producătorului, inclusiv în ceea ce priveşte gestionarea unei exploata-
ţii. Din acest punct de vedere, referindu-ne chiar la întregul „peisaj‖ al unităţilor 
agricole, se pot formula întrebări de felul: Cine sunt cei care iau deciziile ? Ca-
re este nivelul lor de percepţie a fenomenului economic ? Care este deschide-
rea lor spre economia de piaţă ? Care este vârsta lor şi ce nivel de pregătire îi 
caracterizează? Care este sprijinul pe care îl primesc? În ce măsură mediul 
ambiant, privit în sens managerial, în care acţionează le este favorabil unei 
gestiuni eficiente a exploataţiei ? 

Fără a avea pretenţia unor răspunsuri exhaustive la aceste numeroase 
întrebări, deşi pe parcursul lucrării unele sunt mai larg tratate, iar altele atinse 
cel puţin tangenţial, vom menţiona că sunt cunoscute procesele referitoare la 
forţa de muncă din agricultură: îmbătrânirea, creşterea ponderii celei feminine, 
nivelul de cunoştinţe mai reduse decât al celei din alte ramuri etc. În această 
situaţie asistăm, cel mult, la un management empiric, bazat pe puţine calcule 
economice, fără formalizarea unor programe de producţie şi cu elemente spo-
radice de contabilitate a exploataţiei, tradiţia având un rol însemnat în tot ceea 
ce întreprinde. Formarea profesională şi informarea mai largă a producătorilor 
ar putea înlătura, cel puţin parţial, empirismul în rezolvarea problemelor, ajuta-
te fiind şi de intuiţia acestora, pe care se sprijină în diversele lor opţiuni. Trep-
tat, prin modalităţi adecvate, s-ar tinde către un nou tip de întreprinzător cu va-
lenţe numeroase, dinamic, care să învingă inerţiile tradiţionale în ceea ce pri-
veşte promovarea noului din punct de vedere tehnic şi economic. Aici acţio-
nează mulţi factori, cum sunt: dorinţa de a activa şi de a investi în agricultură, 
existenţa capitalului pentru a cumpăra sau arenda pământ în vederea creării 
unor exploataţii de dimensiuni viabile economic, un preţ accesibil al pământului 
şi asumarea riscurilor producţiei agricole. 

Cerându-i mult acestui nou tip de întreprinzător, considerăm, însă, că es-
te nevoie ca societatea organizată să fie mai „prietenoasă‖ cu el. Nu ştim dacă 
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este cel mai bun lucru să-l lăsăm la liberul arbitru al forţelor pieţei sau al factori-
lor naturali. Mult mai important este să i se creeze un mediu economic favora-
bil, evitând ostilităţile pe care acestea, în unele situaţii, le poate manifesta, în 
acest sens, este necesar să se resimtă acţiunea componentelor politicii eco-
nomice faţă de agricultură, cum ar fi: preţurile la intrări, la lucrările agricole şi la 
diferitele produse, sistemul de creditare, consultanţă tehnică şi economică. Ul-
timul aspect este favorizat de existenţa unor specialişti de formaţie profesiona-
lă universitară, tehnică sau economică, şi cu o solidă experienţă. 

Din acest punct de vedere activarea rolului centrelor agricole este mai 
mult decât necesară. 

Ele pot asigura, prin intermediul specialiştilor, consultanţă tehnică care 
să permită aplicarea unor sisteme de cultură cu respectarea tuturor verigilor 
acestora. Nu se procedează în acest fel datorită faptului că, pe de o parte, nu 
există îndrumare, iar, pe de altă parte, preţurile factorilor de producţie, aşa cum 
s-a arătat, sunt restrictive. Lucrându-se, în multe cazuri, „ cu ce se poate‖ şi „ 
cum se poate‖ avem de-a face cu o folosire puţin productivă a resurselor avan-
sate şi, în special, a muncii depuse. 

Din punct de vedere economic, existenţa, după modelul altor ţări cu agr i-
cultură dezvoltată a unor centre de economie şi gestiune rurală ar asigura în-
drumarea specifică şi ar participa la inducerea în activitatea exploataţiilor a cu-
noştinţelor economice şi de management. În plus, noii întreprinzători sau cei 
care preiau exploataţiile de la părinţi ar trebui, tot după modelul amintit mai 
sus, să posede o diplomă de un anumit nivel, ca o condiţie a aplicării unei ges-
tiuni raţionale a exploataţi ei, dar şi pentru a putea beneficia de avantajele con-
tinue de politica economică iniţiată pentru agricultură. 

Apare ca implicit rolul învăţământului de toate gradele în formarea profe-
sională a celor care vor lucra în agricultură într-o perspectivă mai mult sau mai 
puţin apropiată. Ei trebuie să perceapă, în mod corespunzător, diferitele proce-
se tehnice, economice şi sociale, să aloce factorii de producţie pe principiile 
eficacităţii economice, să realizeze faptul că de costul şi de calitatea la care 
obţin produsele depind, în proporţie însemnată, profitabilitatea şi, deci, viabilita-
tea unităţilor pe care le gestionează. Cunoştinţele pe care le vor avea, recurge-
rea la consultanţă şi, mai cu seamă, la o informare permanentă ar urma să de-
vină instrumente manageriale cu care să se opereze în mod curent. „Calea‖ 
spre o decizie trebuie jsă „treacă‖ atât prin mintea întreprinzătorului, cât şi pe la 
un centru de consultanţă. 

Gradul de alocare a factorilor de producţie, eventualele investiţii, opţiu-
nea pentru introducerea în cultură a unui produs sau a altuia, ca să ne referim 
numai la aceste aspecte ale activităţii unei exploataţii pot fi fundamentate prin 
propriile cunoştinţe ale întreprinzătorului, dar şi cu sprijinul primit prin consul-
tanţă, organismele care o practică cunoscând bine mediul la care urmează să 
se racordeze exploataţiile. 
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Formarea profesională contribuie, desigur, la înlăturarea empirismului 
din actul decizional şi acţionează şi în ceea ce priveşte scoaterea agriculturii 
de sub influenţa hazardului. Evoluţia acesteia spre ceea ce se doreşte urmea-
ză să se sprijine, între altele, pe capitalizarea unităţilor, pe raţionamente de va-
loare, pe opţiuni strategice şi manageriale profund riguroase din punct de ve-
dere tehnic şi ştiinţific. 

în ceea ce priveşte societăţile comerciale agricole cu capital parţial sau 
total de stat, a căror menţinere este contestată de unii şi acceptată de alţii, 
punctele de vedere având şi conotaţiile politice, problemele formării manage-
riale pot fi privite în alte condiţii. Fiind întreprinderi, în accepţiunea cunoscută a 
acestui concept, ele îndeplinesc funcţiunile şi au structuri manageriale specifi-
ce acestor entităţi. Atributele managementului sunt exercitate de personalul 
care are pregătire tehnică sau economică superioară, ceea ce înseamnă în 
mai mare măsură posibilitatea de a acumula şi de a aplica astfel de cunoştinţe. 

Având în vedere că, în general, specialiştii respectivi vin dintr-un alt tip 
de economie, în care majoritatea deciziilor proveneau din afara întreprinderii, 
activitatea lor rezumându-se, la punctul de vedere în discuţie, în principal, la 
managementul operativ, este necesară o schimbare de optică managerială. 
Autonomia relativ cuprinzătoare a acestor unităţi oferă managerilor infinit mai 
multă libertate de acţiune şi autoritate, ei fiind, alături, în anumite situaţii, de 
organele de management participativ, cei care iau deciziile majore referitoare 
la activitatea societăţilor respective. Autoritatea sporită este necesar să fie în-
soţită de o responsabilitate pe măsură. Ca manageri, ei sunt răspunzători de 
situaţia economică a societăţilor, de cea a componenţilor acestora şi, de ce nu, 
a lor înşişi. 

În noile condiţii, aria lor de informare trebuie să fie mai largă, cunoştinţe-
le despre economia de piaţă extinse, putând să opereze eficient într-un mediu 
care funcţionează, după alte principii, în care cererea şi oferta sunt forţe care 
determină acţiunile oricărui manager: alocarea resurselor, alegerea structurii 
de producţie, modalităţii de vânzare a produselor etc. 

Dincolo de acumulările lor teoretice, de îmbogăţire a propriilor cunoştinţe 
din experienţa managerială de zi cu zi, fenomen acceptat de specialiştii în ma-
nagement, considerăm că este necesar să se recurgă la diverse forme de lăr-
gire a pregătirii lor manageriale: cursuri postuniversitare, schimburi de exper i-
enţă, dezbateri organizate pe teme date şi altele. 

În societăţile comerciale, pornind de la caracteristicile lor, pentru celelalte 
categorii de personal se poate aplica managementul resurselor umane. Este 
vorba de procese referitoare la recrutare, selecţie, încadrare a personalului, 
motivaţie şi formare profesională, inclusiv în componenta managerială a aces-
tuia din urmă. Se utilizează, în acest scop, metode adecvate, iar în tot ceea ce 
se întreprinde accentul urmează să cadă pe competenţă, dublată de disponibi-
litatea faţă de societate, de obiectivele acesteia, recurgând, în acelaşi timp, la 
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o motivaţie complexă, ca unul din principalele instrumente manageriale, a cărui 
forţă de antrenare este foarte puternică. 

Crearea noilor structuri agrare, relansarea agriculturii şi, în general, orice 
strategie privind această ramură nu pot fi privite în afara factorului uman impli-
cat, al mobilurilor acţiunilor sale, a ceea ce îl determină să acţioneze, al moda-
lităţilor prin care se obţine aportul său şi, desigur, al formării sale profesionale. 
El este cel care transpune în operă orice acţiune şi, ca urmare, trebuie să i se 
acorde atenţia cuvenită, fenomen unanim acceptat în abordările manageriale. 
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FORŢE INERŢIALE ŞI DINAMICE ALE 
RESTRUCTURĂRII AGRICULTURII 

Dr. Ioan DAVIDOVICI 

 

Agricultura românească, marcată de accentuate dezechilibre, continuă 
să traverseze în pragul sfârşitului de mileniu, o profundă criză a eficienţei (pre-
zenţa ce s-a făcut simţită, în forme vizibile, cu mult înainte de anul 1989), care 
– în pofida potenţialului agroproductiv, conferit de resursele naturale, superior 
mediei continentale – plasează performanţele acestui domeniu de activitate 
într-o zonă periferică în context european. 

 

I. Restricţii şi blocaje în procesul ajustării structurale 

Transformările sistemice şi structurale care au avut loc în perioada post-
decembristă şi-au găsit expresia într-o structură agrară ce nu este în măsură 
să favorizeze eficienţa şi implicit competitivitatea, în ultimă instanţă, posibilităţi-
le de formare/creştere a capitalului în ritmurile/proporţiile necesare valorificării 
potenţialului conferit de resursele naturale şi asigurarea mijloacelor indispen-
sabile unui standard de viaţă al producătorilor agricoli în acord cu exigenţele 
sfârşitului de mileniu în Europa. 

Valorificarea potenţialului agroproductiv oferit de resursele naturale este 
actualmente blocată de: structura deformată a exploataţiilor agricole sub rapor-
tul dimensiunii; insuficienţa capitalului de exploatare şi, în egală măsură, a po-
sibilităţilor de capitalizare într-un larg segment al unităţilor agricole; criza de 
identitate a subiecţilor economiei din unităţile de stat/capital majoritar de stat şi 
din numeroase asociţii agricole de producţie în raport cu cerinţele unei econo-
mii deschise; inexistenţa unui sistem funcţional de servicii pentru producătorii 
agricoli; slaba dezvoltare a pieţelor şi a instituţiilor pieţei; situaţia economico-
financiară precară a industriilor din amonte şi avalul agriculturii. 

Depăşirea barierelor reliefate, una din condiţiile esenţiale ale creşterii 
semnificative a competitivităţii agriculturii româneşti – o problemă care pe zi ce 
trece devine tot mai acută în perspectiva aderării la Uniunea Europeană – adu-
ce în actualitate necesitatea promovării unui proces profund de transformări 
sistemice şi structurale, renunţarea la politica tergiversărilor şi a jumătăţilor de 
măsură în conceperea şi desfăşurarea reformei economico-sociale. 
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În acest context, nu trebuie însă pierdut din vedere faptul că fără crearea 
unui autentic mediu concurenţial, fără formarea şi dezvoltarea unei mase pre-
ponderente (sub raportul aportului la realizarea producţiei) de agenţi economici 
care dispun de un potenţial economic, înzestrare cu resurse, motivaţie şi capa-
citate de gestionare la nivelul concurenţilor din ţările mari producătoare de bu-
nuri agroalimentare, probabilitatea ca agricultura românească să dispună de 
reale avantaje competitive este extrem de scăzută. Acestea din urmă reprezin-
tă singura garanţie a asigurării atât a unui statut acceptabil al producătorilor 
agricoli în condiţiile accentuării concurenţei ce va însoţi integrarea în piaţa uni-
că a Uniunii Europene şi realizarea prevederilor Acordului Rundei Uruguay, cât 
şi a securităţii alimentare realizate pe baze eficiente, sub raport economic. 

Restructurarea agriculturii este restricţionată – în prezent – de implicaţile 
pe care le generează un complex de factori limitativi, de natură obiectivă, dar şi 
subiectivă, între care – în opinia noastră – se detaşează: 

 
1. Situaţia generală nefavorabilă a economiei româneşti 
Nivelul scăzut al PIB/locuitor, ponderea extrem de ridicată a agriculturii 

în ansamblul PIB, menţinerea în actualitate a pericolului unor derapaje spre 
accentuarea instabilităţii macroeconomice etc. determină ca sprijinul pe care 
puterea publică îl poate asigura restructurării agriculturii pe baze neinflaţioniste 
sau prin evitarea creşterii ameninţătoare a datoriei publice să fie modest faţă 
de nevoile de resurse pe care le reclamă un amplu şi profund proces de ajusta-
re structurală. 

Ca urmare, cea mai mare parte a resurselor trebuie mobilizate din cadrul 
ramurii sau atrase, sub forma capitalului privat, din alte sectoare. Dar capacita-
tea actuală de performanţă a agenţilor economici existenţi în agricultură şi sec-
toare conexe ridică mari semne de întrebare în privinţa posibilităţilor de creare 
a capitalului şi alocare a acestuia în spre sfera investiţională. Atractivitatea ra-
murii pentru plasamente de capital este redusă. În economie, mediul 
concurenţional prezintă încă mari lacune, piaţa de capital este subdezvoltată, 
piaţa muncii funcţionează cu blocaje semnificative, iar piaţa funciară continuă 
să fie inexistentă. De aici, evidente restricţii, în special, în mobilitatea resurse-
lor care ar trebui atrase pentru restructurarea unităţilor agricole. Se manifestă 
un autentic cerc vicios: „ieşirea‖ o poate oferi numai o politică economică 
pragmatică în măsură să asigure o creştere economică durabilă şi un mediu 
macroeconomic stabil, favorabil practicării ocupaţiilor agricole. 

 
2. Existenţa unui mediu concurenţial subdezvoltat in cadrul ramurii 

şi puternic distorsionat în defavoarea producătorilor agricoli 
în prezent, gradul de evoluţie a pieţelor agricole este departe de a co-

respunde nevoilor, rolului pe care trebuie să-l exercite în corelarea ofertei cu 
cererea sau, în termeni mai generali, în formarea unui mediu economic adec-
vat desfăşurării activităţii producătorilor agricoli. 
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Consecinţă a structurii agricole deformate la nivelul exploataţiei / între-
prinderii, oferta de produse agroalimentare a gospodăriilor ţărăneşti este, în 
cea mai mare măsură, pulverizată în partizi mici, eterogene care – exceptând 
unele produse cerealiere şi animaliere – sunt destinate preponderent unor pie-
ţe locale, relativ izolate. Dar şi dincolo de sectorul gospodăriilor ţărăneşti, ofer-
ta nu beneficiază practic de nici o organizare. Asociaţiile (sau organizaţiile) 
producătorilor pe produse sau grupe de produse sunt cvasi inexistente sau ne-
funcţionale. În schimb, cererea este concentrată în mâna unui număr extrem 
de restrâns de agenţi de preluare (în general, diferite categorii de întreprinderi, 
de stat), adeseori cu o poziţie de monopol local, ale căror terminale – în frec-
vente cazuri – nu ajung la nivelul producătorilor agricoli sau (din diferite motive 
între care situaţia financiară precară nu se situează pe ultimul plan) nu sunt în 
măsură să absoarbă oferta. 

La cele menţionate se adaugă o infrastructură – materială şi informaţio-
nală – rudimentară şi cu totul insuficientă şi o extrem de slabă legătură cu pie-
ţele internaţionale. Ca urmare, competiţia între agenţii pieţei este unilaterală şi, 
în consecinţă, puternic dezechilibrată în defavoarea producătorilor agricoli 
dezavantajaţi sub raportul puterii economice (de negociere), gradul de informa-
re etc., faţă de unităţile de preluare a produselor. 

Fără exagerare, se poate considera că ne aflăm în faţa unui dictat al cli-
enţilor. Produsele agricole sunt subevaluate (şi în lipsa unor pieţe funcţionale 
vor continua să fie chiar şi în condiţiile liberalizării preţurilor şi a politicii comer-
ciale) sau nu li se dă cea mai raţională utilizare; are loc un vizibil transfer de 
valoare adăugată din agricultură. De aici, diminuarea artificială a capacităţii de 
capitalizare, lipsa de stimulente pentru dezvoltarea producţiei comerciale şi po-
sibilitatea deturnării eforturilor pentru susţinerea de către puterea publică, a 
producătorilor agricoli. Toate acestea limitează drastic resursele şi interesul 
pentru ajustarea structurală la nivel microeconomic. 

Pe lângă cele relevate se impune avut în vedere şi faptul că semnalele 
pe care le pot transmite actualele pieţe sunt „palide‖ şi, nu arareori, deformate. 

Lipsa unor semnale adecvate amplificată de posibilităţile relativ reduse 
de percepţie, la nivelul masei mari de producători agricoli, face ca aceştia din 
urmă să evolueze într-o lume cu un grad extrem de ridicat al incertitudinilor, în 
care alocarea resurselor urmează, în mod obiectiv, modele tradiţionale de 
afectare pe activităţi/produse – de multe ori – prea puţin legate de cerinţele pie-
ţei. Consecinţa o reprezintă un ritm lent al adaptării ofertei la cererea de pe pia-
ţa internă şi pieţele externe, cu toate urmările pe care le generează asupra 
procesului de ajustare structurală. 

Printre factorii restrictivi ai restructurării agriculturii nu poate fi omisă pol i-
tica comercială excesiv de protecţionistă în cazul unor produse. În spatele unor 
puternice bariere protecţioniste aparent avantajoase, dar care vor putea fi men-
ţinute numai pe termen scurt, producătorii agricoli români riscă să rămână ne-
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pregătiţi pentru viitoarele confruntări ce vor însoţi integrarea în Uniunea Euro-
peană. 

O situaţie tot atât de nefavorabilă o creează şi actualele pieţe ale input-
urilor necesare producătorilor agricoli unde, în lipsa unei competiţii reale, se 
exercită un dictat al furnizorilor care generează dificultăţi în aprovizionare, cos-
turi ridicate artifical şi o mobilitate redusă a resurselor de producţie, factori re-
strictivi cu implicaţii directe în dezvoltarea proceselor de ajustare structurală. 

 
3. Structura difuză a drepturilor de proprietate in asociaţii agricole 

şi foste întreprinderi agricole de stat 
Până în prezent cooperaţia agricolă a fost limitată, aproape exclusiv, la 

diferite forme de asociere în producţia primară. Actualmente, asociaţiile agrico-
le au ca repere fundamentale comasarea terenului agricol – în condiţiile menţi-
nerii proprietăţii private asupra pământului – şi desfăşurarea în comun a activi-
tăţii de producţie. În acest context, trebuie menţionat însă faptul că, în prezent, 
la baza constituirii asociaţiilor de producţie, în destul de frecvente cazuri, se 
află mai puţin interesul economic pentru valorificarea posibilităţilor oferite de 
mecanismele pieţei, decât unele fenomene specifice cum ar fi: inexistenţa unor 
prevederi legale privind regimul circulaţiei terenurilor (piaţa funciară); lipsa acu-
tă de resurse – în primul rând, mijloacele de muncă – ale membrilor asociaţi; 
imposibilitatea de a exploata terenul, datorită domiciliului în mediul urban sau 
practicării altor activităţi ca urmare a vârstei înaintate a proprietarilor; slaba 
dezvoltare a relaţiilor de arendare a terenului în condiţiile lipsei/insuficienţei ca-
pitalului de exploatare a potenţialilor arendaşi şi a unui mediu economic stimu-
lativ pentru dezvoltarea activităţilor agricole etc. 

Astfel, în situaţiile reliefate, pentru o parte mai mică sau mai mare dintre 
membrii lor asociaţiile existente nu reprezintă altceva decât o formă tranzitorie 
de gestiune până la eliberarea titlurilor de proprietate şi formarea pieţei funcia-
re, o formă specifică de valorificare a capitalului funciar care se substituie unor 
relaţii normale de arendare a pământului şi o formă sui generis de gestiune a 
fondului funciar determinată de starea de pauperitate a posesorilor de teren. 

La cele de mai sus, ca o trăsătură comună a marii majorităţi a asociaţiilor 
agricole se adaugă un capital funciar extrem de redus adus în folosinţă per 
membru, o penurie generalizată de capital de exploatare (în toate componente-
le acestuia) şi probleme similare celor din gospodăriile ţărăneşti individuale, în 
ceea ce priveşte resursa umană, amplificate însă de implicaţiile pe care le ge-
nerează o insuficientă pregătire managerială în procesul de gestionare a unor 
mari unităţi economice. 

Capacitatea de performanţă a acestora ca agent economic, în frecvente 
cazuri, este modestă ca o consecinţă a condiţiilor în care au fost organizate şi 
funcţionează multe din asociaţiile agricole. 

Principalii factori limitativi, care derivă din condiţiile menţionate, sunt re-
prezentaţi de: 
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- o relativă instabilitate sub raportul numărului de membri asociaţi şi, im-
plicit, a dimensiunii, ceea ce favorizează un caracter labil al principiilor pe care 
se bazează asociaţiile şi activităţile acestora; 

- o structură difuză de relaţii atât între membrii asociaţiei cât şi între 
aceştia din urmă şi asociaţia agricolă ca entitate economică; 

- birocratizarea actului decizional, în asociaţiile agricole supradimensio-
nate, ceea ce induce posibilitatea ca să se ajungă la renaşterea efectelor ma-
ligne determinate de depersonalizarea proprietăţii, cu toată menţinerea, de ju-
re, a dreptului de proprietate asupra pământului; 

- un comportament atipic – al asociaţiei ca subiect economic care acţio-
nează într-un mediu concurenţial – determinat de o viziune deformată asupra 
obiectivelor formării şi funcţionării asociaţiei agricole. Consecinţă a structurii 
difuze a drepturilor de proprietate, a participării formale la procesul de asociere 
a unora dintre membri, ca şi a stării materiale precare a participanţilor la proce-
sul de cooperare, în principal, în calitatea ei de grup social ce favorizează rea-
lizarea unor interese pe termen scurt trecând pe un plan secundar caracterul 
de entitate economică, care prin promovarea principiilor asistenţei reciproce şi 
îmbunătăţirea, în timp, a poziţiei pe piaţă serveşte susţinerii unor interese pri-
vate perene ale membrilor acesteia. Ca urmare: surplusul economic realizat 
este utilizat aproape exclusiv pentru consum, prelungind pentru o perioadă ne-
determinată starea de subcapitalizare şi practica apelării la sprijin extern; di-
versificarea activităţii în domeniile caracteristice cooperaţiei rurale moderne, 
cum ar fi prelucrarea şi valorificarea produselor, este puţin răspândită ca de 
altfel şi alte preocupări privind întărirea poziţiei de piaţă a asociaţiei; 

- posibilităţile reduse de utilizare eficientă a resursei umane. În condiţiile 
în care baza activităţii economice o constituie producţia agricolă propriu-zisă, 
suprafeţele mici de teren aduse în folosinţă de către participanţii la procesul de 
asociere reprezintă unul din factorii limitativi ai posibilităţii de valorificare raţio-
nală a factorului uman generând pierderi de productivitate care decompensea-
ză în măsură însemnată avantajele pe care le generează comasarea terenuri-
lor; 

- inexistenţa unui sistem bine definit de legături orizontale şi, mai ales, 
verticale între asociaţiile agricole, menite să asigure lărgirea ariei de aplicare a 
principiului auto-ajutorării, promovarea complementarităţii şi dezvoltarea eco-
nomiei de scală ca mijloace de creştere a capacităţii de concurenţă în condiţiile 
menţinerii autonomiei economice şi juridice a fiecărei societăţi. 

În sectorul fostelor întreprinderi agricole de stat, transformările sistemati-
ce şi structurale au avansat lent. În virtutea prevederilor Legii 15/1990 s-au 
format societăţi comerciale, dar – în continuare – progresele realizate în desfă-
şurarea proceselor de restructurare şi privatizare au fost parţiale şi de anvergu-
ră redusă. Ca urmare, s-a format o stare difuză a drepturilor de proprietate, în 
cadrul căreia actul decizional a fost descentralizat, localizându-se la nivelul uni-
tăţilor economice, în schimb responsabilitatea a fost diluată ceea ce a favorizat 
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dezvoltarea unui comportament economic deformat a multora dintre societăţile 
comerciale agricole cu capital de stat. Rezultatele economice nefavorabile din 
ultimii ani sunt o dovadă elocventă în acest sens. Pe lângă consecinţele accen-
tuării efectelor maligne ale depersonalizării proprietăţii alte restricţii în calea 
sporirii capacităţii de performanţă sunt generate de: insuficienta pregătire ma-
nagerială, economico-financiară şi de marketing a decidenţilor din unităţile, de 
producţie comparativ cu cerinţele unei economii de piaţă deschise; dimensiu-
nea gigantică a întreprinderilor; accentuarea procesului de decapitalizare etc. 

În concluzie, se remarcă faptul că structura difuză a drepturilor de pro-
prietate din numeroase asociaţii agricole şi foste întreprinderi agricole de stat 
constituie una din cauzele principale ale unui comportament economic defor-
mat, în ultimă instanţă a capacităţii de performanţă scăzută a acestor categorii 
de agenţi economici, ceea ce alături de perpetuarea unei agriculturi clientelare 
conduce la lipsa resurselor şi a interesului pentru ajustarea structurală la nive-
lul unităţilor agricole. 

 
4. Existenţa unor puternice bariere la ieşirea din sector 
În condiţiile unui spectru extrem de restrâns de soluţii alternative de ocu-

pare a resurselor de muncă. Ajustarea structurală implică procesul de concentra-
re a capitalului în exploataţii / întreprinderi competitive care presupune, între alte 
acţiuni, asanarea agriculturii de alţi agenţi economici neviabili. În acest cadru, 
cerinţele desfăşurării eficiente a activităţii economice determină ca procesul de 
concentrare a capitalului să fie însoţit în mod inevitabil de reducerea numerică a 
forţei de muncă din agricultură. În prezent, posibilităţile de absorbţie a forţei de 
muncă în alte sectoare ale economiei sunt extrem de reduse, în special în zone-
le rurale. Pe lângă implicaţiile pe care le prezintă asupra procesului de concen-
trare a capitalului, situaţia existentă în sfera asigurării locurilor de muncă în zone-
le rurale impietează în mod nefavorabil şi asupra posibilităţilor de dezvoltare a 
agriculturii cu timp de muncă parţial, în condiţiile unui trai decent al producătorilor 
agricoli care ar opta pentru această formă de activitate. 

Proporţiile şi ritmul în care se va putea desfăşura procesul de concentra-
re a capitalului funciar şi de exploatare sunt dependente de: existenţa unui 
mediu macroeconomic, stabil, favorabil practicării ocupaţiilor agricole; prezenţa 
unor disponibilităţi de capital pentru achiziţionarea de terenuri şi/sau utilaje 
agricole ca şi în scopul extinderii altor componente ale capitalului de exploatare 
de către producătorii agricoli pregătiţi să rişte lărgirea câmpului de activitate; 
existenţa unui cadru juridic şi instituţional în măsură să permită şi să faciliteze 
dezvoltarea pieţei funciare şi desfăşurarea unor ample acţiuni de organizare a 
teritoriului; formarea unui sistem dezvoltat de extension în favoarea producăto-
rilor agricoli; crearea şi funcţionarea unor pieţe concurenţiale ale resurselor de 
producţie necesare agricultorilor şi ale produselor agroalimentare; posibilităţile 
care vor fi create pentru asigurarea de venituri alternative unor categorii de 
agricultori în situaţia abandonării activităţii agricole sau trecerea la practicarea 
acesteia cu timp de lucru parţial. 
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Actualmente, atât la nivel macroeconomic sau sectorial cât şi la cel m i-
croeconomic situaţia existentă este departe de a fi favorabilă procesului de 
concentrare a capitalului funciar. În acest sens – abstracţie făcând de alte as-
pecte – este suficient să fie avute în vedere posibilităţile extrem de reduse de 
capitalizare, penuria de mijloace tehnice şi a celorlalte componente ale capita-
lului de exploatare, accentuate de structura de vârstă nefavorabilă şi nivelul 
scăzut al pregătirii tehnico- economice a marii majorităţi a producătorilor agri-
coli ca să devină evidentă prezenţa unui cerc vicios în privinţa posibilităţilor 
oferite procesului de concentrare a capitalului funciar. 

Lăsată exclusiv pe seama forţelor pieţei, concentrarea capitalului agricol 
în exploataţii / întreprinderi competitive este un proces îndelungat şi extrem de 
dureros, prin consecinţele sociale pe care le generează. Ori, accentuarea – din 
ultimii ani – a concurenţei de pe pieţele internaţionale, ca şi perspectivele ade-
rării ţării noastre la o piaţă unică europeană aduc la ordinea zilei, cu o acuitate 
crescândă, cerinţă imperioasă a sporirii competitivităţii agricultorilor şi implicit a 
produselor exportate. Una dintre premisele asigurării acestora o constituie 
creşterea gradului de concentrare a capitalului agricol. 

În condiţiile actuale, accelerarea procesului de concentrare a capitalului 
în exploataţii viabile impune ca o necesitate intervenţia puterii publice în proce-
sul de ajustare structurală prin intermediul unei politici agricole pragmatice. 

 
5. Persistenţa unor viguroase bariere la intrarea în sector 
Ajustarea structurală este sinonimă cu formarea unor agenţi economici 

competitivi, capabili să facă faţă concurenţei de pe piaţa internă, în mod inev i-
tabil tot mai deschisă şi de pe pieţele internaţionale, în ultimă instanţă realiza-
rea cerinţelor unei economii de scală. În condiţiile stării actuale a agriculturii 
româneşti, atingerea acestui obiectiv reclamă însemnate investiţii la nivelul uni-
tăţilor de producţie, asigurarea unor canale de distribuţie funcţionale, depăşirea 
barierelor informaţionale, asigurarea accesului la input-urile indispensabile, po-
sibilitatea de mobilitate a resurselor etc. 

În prezent, începând cu raportul dintre costul capitalului şi rentabilitatea 
activităţilor agricole şi terminând cu problemele generate de subdezvoltarea 
pieţelor şi / sau posibilităţile concentrării / comasării capitalului funciar, situaţia 
din cadrul ramurii este departe de a fi atractivă, dimpotrivă aceasta acţionează 
ca o puternică barieră în calea intrării de capital şi / sau noi agenţi economici în 
cadrul ramurii care ar putea constitui un factor dinamic al ajustării structurale. 

 
6. Centrarea pârghiilor de susţinere pe un singur obiectiv – persis-

tenţa concepţiei productiviste în dezvoltarea agriculturii. 
 

Redresarea şi creşterea producţiei agricole s-au situat printre obiectivele 
prioritare ale perioadei postdecembriste. Adoptate în condiţiile unei oferte def i-
citare de bunuri agroalimentare produse în ţară şi a unei penurii generalizate 
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de capital de exploatare (îndeosebi fonduri de rulment) modalităţile promovate 
de susţinere a agriculturii au constituit, mai degrabă, expresia unor nevoi con-
juncturale decât a unei politici agricole bine definite pe termen mediu şi lung. 

În esenţă, ansamblul măsurilor de susţinere promovate au urmărit să în-
curajeze tendinţa de a produce cât mai mult fără a avea în vedere piaţa de 
desfacere, în speţă competitivitatea produselor româneşti pe piaţa internă şi 
pieţele internaţionale. Astfel, se impune subliniat faptul că problematica compe-
titivităţii nu a constituit niciodată un obiectiv explicit sau implicit al politicii agr i-
cole. Măsurile în cauză (facilităţi create prin prevederile Legii nr.83/1993), ca 
de altfel întregul sistem de sprijinire a agriculturii, practicat până în prezent, nu 
favorizează sau favorizează în prea mică măsură sporirea capacităţii de concu-
renţă a produselor româneşti prin promovarea unor acţiuni de ajustare structu-
rală în direcţia creării şi dezvoltării determinanţilor care conferă un caracter di-
namic competitivităţii: capacitatea de performanţă a producătorilor agricoli; 
dezvoltarea şi asigurarea funcţionalităţii canalelor de aprovizionare – desface-
re, a marketingului şi a managementului agricol; mediul concurenţial şi mobili-
tatea factorilor de producţie; nivelul de dezvoltare şi competitivitatea industriilor 
din amonte şi avalul agriculturii etc. 

II. Posibile opţiuni / soluţii pentru depăşirea obstacolelor 

1. Restricţiile relevate construiesc câteva argumente în favoarea schim-

bării priorităţilor în ceea ce priveşte obiectivele politicii agricole şi măsurile de 
susţinere a acestora. Depăşirea situaţiei actuale este condiţionată, înainte de 
toate, de aducerea problematicii competitivităţii producătorilor agricoli şi a pro-
duselor româneşti în centrul obiectivelor politicii agricole. Prin consecinţă, mă-
surile de susţinere a obiectivelor politicii agricole s-ar impune să fie reorientate 
de la o stimulare prea puţin diferenţiată a ramurii la sprijinirea unităţilor şi sec-
toarelor care dispun de potenţial concurenţial, restul activităţilor economice ur-
mând să aibă o traiectorie a dezvoltării pe care o imprimă mecanismele pieţei. 

În acest cadru, în politica de sprijinire a producătorilor agricoli – prin in-
termediul diferitelor forme de susţinere (plăţi directe) alocate din resurse reale 
pe baze neinflaţioniste – eforturile puterii publice ar fi oportun să fie axate pe 
favorizarea procesului de ajustare structurală, a unităţilor agricole, canalizat, în 
esenţă, în două direcţii: 

- formarea unei mase preponderente de agenţi economici competitivi, în 
condiţiile unei economii deschise; 

- crearea condiţiilor necesare pentru transformarea micilor gospodării ţă-
răneşti, cu timp de muncă parţial în agricultură, în gospodării rurale stabile, ca-
racterizate prin diversificarea ocupaţiilor ca premisă a unui standard de viaţă 
decent şi pentru această categorie a populaţiei rurale. 

Facilităţile care ar urma să fie create sunt necesare să fie concentrate pe 
acţiuni bine definite cum ar fi: programe de investiţii irîenite să conducă la con-
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centrarea capitalului funciar şi de exploatare în unităţi de producţie competitive 
şi formarea, pe această bază, a unui potenţial productiv în măsură să facă faţă 
unei concurenţe internaţionale crescânde; creşterea gradului de înzestrare 
tehnică a exploataţiilor / întreprinderilor agricole; restructurarea şi îmbunătăţi-
rea calităţii produselor din exploataţiile / întreprinderile agricole; reducerea cos-
turilor de producţie; dezvoltarea cooperaţiei rurale în sferele tradiţionale ale 
acesteia – aprovizionare, desfacere, prelucrarea produselor; programe de di-
versificare a ocupaţiilor în gospodăriile ţărăneşti prin dezvoltarea unor activităţi 
neagricole, în special a celor conforme cu vocaţia zonală; programe complexe 
de dezvoltare rurală care prin implementarea de întreprinderi mici şi mijlocii pot 
contribui la susţinerea agriculturii cu timp de muncă parţial sau să creeze surse 
alternative de venituri pentru cei care optează pentru ieşirea din activităţile 
agricole; programe de încurajare a procesului de instalare a tinerilor agricultori 
şi de retragere din activitate a celor în vârstă înaintată; susţinerea zonelor de-
favorizate; îmbunătăţirea raporturilor dintre activităţile agricole şi mediul ambi-
ant etc. 

Susţinerea obiectivelor relevate ar trebui completată prin sporirea fondu-
rilor alocate pentru: promovarea progresului tehnic şi tehnologic pe baza dez-
voltării cercetării ştiinţifice, învăţământului şi serviciilor de extensie; formarea 
profesională a agricultorilor; dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale din 
zonele rurale; formarea unui sistem de informare operativă tehnică şi economi-
co-financiară a producătorilor agricoli etc. 

Având în vedere caracterul limitat al resurselor care pot fi alocate anual 
pentru susţinerea procesului de ajustare structurală, ar fi util ca acordarea dife-
ritelor facilităţi de care ar urma să beneficieze producătorii agricoli, în mod di-
rect, să aibă loc numai pe bază de „licitaţii‖ ghidate de îndeplinirea unor criterii 
de performanţă clar definite şi predeterminate. Recurgerea la această practică 
ar conduce la instituirea unor reguli precise ale „jocului‖, şi-ar oferi producători-
lor agricoli un ghid în adoptarea deciziilor cu efecte pe termen mediu şi lung, ar 
asigura transparenţa necesară, şi-ar favoriza concentrarea eforturilor bugetare 
pe cele mai eficiente proiecte şi acţiuni. 

Pentru a facilita procesul de ajustare structurală prin politica de credit o 
semnificaţie deosebită o prezintă trecerea, de la preponderenţa absolută a 
creditelor de producţie la un sprijin substanţial al procesului investiţional. Câte-
va soluţii: reglementarea Creditului agricol; formarea cadrului legislativ şi insti-
tuţional necesar apariţiei şi dezvoltării creditului mutual agricol; extinderea 
semnificativă a activităţii Fondului de Garantare a Creditului Rural pe baza 
atragerii de noi resurse din sistemul bancar, de la investitori strategici din ţară 
şi din străinătate concomitent cu formarea şi dezvoltarea unei autentice pieţe 
de garanţii pentru producătorii agricoli; stimularea băncilor de a-şi angaja re-
sursele proprii în creditarea unor proiecte investiţionale ale producătorilor. 

Un al doilea obiectiv explicit prioritar al politicii agricole ar trebui să-1 
constituie organizarea pieţelor. Ca direcţii de acţiune se impuri atenţiei: 
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- organizarea ofertei prin sprijinirea procesului de concentrare a capitalu-
lui (funciar şi de exploatare) în exploataţiile / întreprinderile particulare; accele-
rarea restructurării şi privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar sau 
integral de stat; transformarea actualelor asociaţii agricole în autentice coope-
rative; dezvoltarea cooperaţiei rurale în sferele tradiţionale ale acesteia; orga-
nizarea producătorilor în asociaţii profesionale pe produse / grupe de produse 
etc; 

- crearea unui sistem de promovare a concurenţei în sfera cererii de pro-
duse agricole ca de altfel şi în cea a furnizării de input-uri necesare producăto-
rilor prin susţinerea proceselor de demonopolizare, facilitarea intrării de noi 
operatori; dezvoltarea pieţelor de gross şi a burselor de mărfuri etc. 

- formarea infrastructurii fizice şi mai ales a celei informaţionale. Acest 
din urmă factor prezintă un rol determinant în orientarea producţiei şi adopta-
rea deciziilor referitoare la investiţii. 

- crearea unui sistem de control al pieţelor sub raportul standardelor de 
calitate şi controlul originii produselor. 

2. Premisele favorabile desfăşurării procesului de ajustare structurală ar 
crea şi introducerea unei distincţii clare între politica de preţ-piaţă şi politica de 
susţinere a veniturilor producătorilor agricoli. 

O contribuţie notabilă, ar putea să o aducă o politică de preţ – piaţă ori-
entată spre: 

- crearea unui sistem eficient de stabilizare a pieţelor; 
- limitarea intervenţiei puterii publice numai pe pieţele produselor care 

pot constitui obiectul unor exporturi semnificative şi rentabile pe termen lung; 
- formarea de stimulente reale pentru promovarea proceselor de ajustare 

structurală şi dezvoltarea unor activităţi/produse competitive pe piaţa internă şi 
pieţele internaţionale; 

- generarea unor semnale pertinente pentru alocarea raţională a resurse-
lor de către producătorii agricoli. 

Cerinţelor relevate le poate răspunde un preţ de intervenţie aliniat la evo-
luţia preţurilor pieţei externe şi administrarea acestui preţ prin instituirea unui 
sistem de plăţi compensatorii sau formarea de stocuri de intervenţie. 

3. Un aport însemnat la dinamizarea procesului de ajustare structurală ar 
putea să îl aducă adoptarea şi promovarea unei concepţii pragmatice în deze-
tatizarea societăţilor comerciale din agricultură şi sectoarele conexe. 

Obiectivul fundamental al procesului de privatizare îl constituie debloca-
rea activelor şi, pe această bază, punerea în valoare a resurselor economiei 
naţionale. Pentru societare hotărâtor este sporul de valoare adăugată care 
poate fi asigurat prin utilizarea raţională a resurselor în etapa postprivatizare. 
Nivelul la care este evaluat patrimoniul supus privatizării prezintă o importanţă 
secundară. Eventuala „pierdere‖ faţă de valoarea contabilă este de presupus 
că este oricum mai mică decât prejudiciul cauzat de blocarea unor resurse ca-
re nu produc nimic sau produc ineficient. În acest context, accelerarea reală a 
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procesului de privatizare s-ar asigura prin stabilirea unor reguli clare şi transpa-
rente şi adoptarea unei strategii de dezetatizare de jos în sus, pe baza forţelor 
pieţei, prin aplicare de o manieră flexibilă a unei mari varietăţi de metode care 
să apropie valoarea ofertei de privatizare de disponibilităţile de capital existen-
te pe piaţă. O contribuţie pozitivă o prezintă şi dezvoltarea burselor de valori, a 
fondurilor de investiţii şi mutuale, a contractelor de servicii cu instituţii speciali-
zate, formarea şi extinderea pieţei secundare a activelor. 

4. Ajustarea structurală a agriculturii româneşti în direcţia formării unor 
agenţi economici competitivi în condiţiile unei economii deschise este condiţio-
nată şi de restructurarea asociaţiilor agricole existente în autentice cooperative 
agricole, organizate şi gestionate conform principiilor şi modalităţilor de funcţi-
onare a cooperaţiei moderne, conturate de o îndelungată practică a ţărilor din 
Europa Occidentală. Transformarea asociaţiilor agricole în autentice cooperati-
ve moderne este dependentă de soluţionarea a cel puţin două probleme mari: 
crearea cadrului legislativ şi instituţional adecvat; asigurarea unui sprijin finan-
ciar din partea statului indispensabil în faza iniţială de dezvoltare a cooperaţiei 
agricole. 

Legile de bază care ar favoriza dezvoltarea cooperaţiei rurale nu au fost 
încă adoptate. În acelaşi timp, sprijinul financiar din partea puterii publice pen-
tru dezvoltarea mişcării cooperatiste este practic inexistent. 

Spre deosebire de situaţia existentă în România, în majoritatea ţărilor 
europene cooperativele, fie că au un regim fiscal special, fie că beneficiază de 
scutiri totale sau parţiale de la impozitele normale. Realizând că întreprinderile 
cooperatiste pot dificil să îşi finanţeze activităţile într-o economie concurenţială, 
unele ţări ale Uniunii Europene au oferit finanţări cooperativelor agricole, de la 
Guvern şi / sau organizaţii cooperatiste pentru înfăptuirea unor obiective speci-
fice. 

5. Sub raport instituţional restructurarea agriculturii este dependentă de 
formarea unor puternice organizaţii profesionale ale producătorilor agricoli – pe 
produse şi / sau grupe de produse – ca o condiţie indispensabilă a dezvoltării 
unui real parteneriat intre puterea publică şi agenţii economici; principalii „ac-
tori‖ implicaţi în viitorul agriculturii româneşti. 
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CONTACTAREA ROMÂNIEI LA CARTA EUROPEANĂ A 
SPAŢIULUI RURAL 

Dr. Floarea BORDÂNC 

1. Asfixierea socialismului european şi restructurarea  
conjuncturilor  

Asfixierea socialismului, un fenomen remarcabil pe plan ideologic, se 
produce prin zdrobirea formei comuniste unice, de către revoluţiile populare din 
Est şi prin paralizarea formei sale democratice, de către revoluţiile juridice din 
Vest. Această dublă presiune a fost favorizată de criza interioară, proprie de 
sistem. 

După introducerea „programului şoc‖ de către Polonia, la 1 ianuarie 
1990, toate celelalte ţări europene fost-socialiste au întreprins, la nivele şi in-
tensităţi diferite, importante reforme de liberalizare a propriilor economii şi de 
apropiere a funcţionalităţii acestora de cea a economiilor de piaţă, de tip occi-
dental. Consecinţa imediată a reformelor întreprinse a fost deteriorarea profun-
dă a producţiei şi a venitului real, precum şi agravarea fondurilor bugetare. 

Totodată, revoluţiile juridice din Vest urmăresc: 
- instalarea marii pieţe neoliberale în Uniunea Europeană. Aceasta ar co-

respunde cu crearea unui spaţiu „fară frontiere interioare‖, în care este asigura-
tă libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor; 

- tranziţia către o uniune monetară, care se vrea realizată nu mai târziu 
de ianuarie 1999. Interesul ajustării parităţii schimburilor ţine de faptul că nive-
lele acestora sunt mai flexibile decât preţurile şi salariile. 

Către o nouă conjunctură europeană... Refluxul Rusiei de după 1990 şi 
incertitudinile în evoluţia statelor fostului stat sovietic au favorizat relaţiile celor-
lalte ţări din Europa Central-Estică cu ţările occidentale. 

Politicienii analişti afirmă că, fără ajutorul occidental continuu şi de dura-
tă, probabilitatea ca ţările respective să realizeze tranziţia economică şi să se 
integreze economiei internaţionale rămâne foarte slabă. Un simplu ajutor însă 
nu este suficient. Eficacitatea sa va depinde de definirea unor obiective clare, 
de coordonare şi coerenţă a eforturilor occidentale. Se poate discuta deja de-
spre un proces cu dublu sens, prin care finanţele, resursele umane (prezenţa 
în teritoriu, asistenţă tehnică, formare) şi pieţele occidentale sunt accesibile 
ţărilor din Est, în timp ce acestea realizează reforma economică în etape credi-
bile şi decisive. 
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2. Dezvoltarea durabilă şi protecţia spaţiilor naturale şi rurale – 
principalul obiectiv al Cartei Europene a Spaţiului Rural 

Aderarea sau integrarea fostelor ţări socialiste la organismele politico – 
economice europene (Consiliul Cooperării Nord – Atlantice, Uniunea Europea-
nă) sau la unele programe de dezvoltare subsidiare (vezi Carta menţionată) 
este o practică constructivă în spiritul unei tranziţii plan – piaţă autentice. Pro-
cesul de conectare însă este deosebit de complex şi anevoios; pe baza unor 
programe normative, urmărindu-se crearea unei compatibilităţi complexe între 
partea integrată şi partea integratoare. 

Cât priveşte primul proiect al Cartei Europene a Spaţiului Rural, elaborat 
în ianuarie 1995 de către Comisia de agricultură şi dezvoltare rurală din cadrul 
Consiliului Europei, acesta defineşte principiile directoare comune statelor 
membre ale Consiliului Europei, în politicile de amenajare şi dezvoltare durab i-
lă a aşezărilor. 

În concepţia Comisiei, criza de identitate a spaţiului rural (definită prin 
crize economice de supraproducţie în Vest şi de subproducţie în Est, printr-un 
exod rural important, prin alterarea culturii materiale şi spirituale etc.) poate fi 
stopată şi remediată prin reconstruirea şi conservarea unui „spaţiu rural viu‖. 
Noţiunea exprimă o corelaţie socio-economică-ecologică ce se va materializa 
în următoarele condiţii. 

- de promovare anticipată a unui „sector agricol viabil‖, capabil să-şi 
păstreze capitalul uman şi să atragă noile activităţi economice; 

- de relansare a pluriactivităţii (prin reinstalarea unor activităţi neagricole 
– meşteşugăreşti, industria artizanală, agro – turism, agro – business etc.); 

- de favorizare a menţinerii industriei mici şi mijlocii; 
- de asigurare a unei infrastructuri adecvate, privind transportul, căile de 

comunicaţii, serviciile; 
- de garantare a securităţii aprovizionării alimentare a populaţiei; 
- de îmbunătăţire a accesului la educaţie, cultură; 
- de stabilire a unor programe de sensibilizare faţă de ocrotirea mediului 

natural şi faţă de conservarea patrimoniului istoric şi cultural al spaţiului rural. 
Între acţiunile – menţionate, „promovarea anticipată a unui sector agricol 

viabil‖ constituie promotorul tuturor celorlalte componente. În acelaşi timp, va-
loarea sa pluriintegratoare se identifică cu una dintre marile mize, marile garan-
ţii ale viitoarei integrări a României şi respectiv a ţărilor PECO-10 (Pays de 
1'Europe Centrale et Orientale) la Uniunea Europeană. 

Caracterul competiţional al integrării (din cele zece ţări aspirante, Polo-
nia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, România, Bulgaria au semnat acordul 
de asociere la UE, în timp ce Estonia, Lituania, Letonia şi Slovenia sunt în curs 
de realizare al conectărilor) necesită ca orice reflecţie asupra modelului agricol 
românesc de tranziţie să nu rămână la nivelul unei investigaţii în sine, ci să fie 
extrapolată, cel puţin şi pe cât posibil, la nivelul spaţiului est – european. Sco-



   69 

 

 

pul acestor demersuri cognitive nu este de a imita mecanisme în constituirea 
modelului agricol viabil, ci de a consemna particularităţile şi disparităţile terito-
riale distincte ale reformei agrare est- europene, cu rol de reper în propria-i 
desfăşurare. Aceste consemnări pot avea importanţă de principiu în politica 
regională, în derularea extinderii prin integrare. 

Aşa cum rezultă şi din Cartă şi după cum practica agricolă o cere, un sis-
tem agricol viabil – „coloana vertebrală a spaţiului rural‖ nu se poate instala şi 
nu poate funcţiona în afara unei societăţi rurale organice, bazată pe tipul de 
proprietate privată, pe stimularea iniţiativei individuale, a competitivităţii şi a 
concurenţei. 

Este motivul pentru care, în continuare se vor dezvolta câteva considera-
ţii asupra procesului de instalare a sistemului agricol privatizat în România, 
comparativ cu cel al ţărilor central est- europene, potenţial concurente la co-
nectare şi la integrare. 

3. Similitudini şi particularităţi ale sistemului agricol de tranziţie 
şi variaţia dimensiunii temporare a conectării, a integrării 

Reflecţiile cu privire la oportunitatea, esenţa şi stadiul actual al reformei 
agrare, prin care se construieşte modelul agricol de piaţă în România, respec-
tiv în ţările est-europene provin din asimilarea şi adaptarea unor construcţii 
conceptuale şi metodologice, precum şi a unor concluzii emise asupra faptului, 
care se regăsesc în raportul ştiinţific „Modele agricole în Europa de Vest şi Eu-
ropa de Est‖. 

Între factorii generatori de disparităţi teritoriale şi dinamici oscilatorii în 
aplicarea reformelor structurale şi a privatizării economiei în general se impun 
cu notorietate: 

- dimensiunea moştenirii economice comuniste; 
- lupta dintre inerţia vechiului şi dinamismului noului; 
- gradul de implicare a statului în reformă ca partener economic; 
- istoria naţională; 
- conjunctura externă (europeană sau internaţională). 
Evoluţia societăţii rurale europene a înregistrat în ultima sută de ani o bi-

furcaţie remarcabilă; momentul iniţial al acestei etape constituindu-1 „Europa 
marilor domenii‖. Astfel, dacă în Europa Occidentală are loc formarea progresi-
vă a ţărănimii independente şi proprietare de pământ, la Est de Elba, procesul 
este blocat de cel de al doilea „servaj‖ (Mărie – Claude Maurei, 1992). 

Marea proprietate socialistă de după 1950 a conservat o expropiere fun-
ciară predecesoare formării sale, iar ţărănimea, cu unele excepţii a rămas do-
minată până în prezent. 

În această a doua parte a Europei, reformele agrare dintre cele două răz-
boaie mondiale au promovat un anume tip de ţărănime proprietară de pământ şi 
autonomă în activitatea sa, cu structuri şi mentalităţi parţial şi diferenţiat consolida-
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te. De asemenea, reformele agrare de după cel de al doilea război mondial au ge-
nerat procesul de divizare a marilor domenii şi constituirea unei structuri agrare 
puternic parcelate, care va funcţiona până la instalarea marilor unităţi socialiste 
(cooperatiste şi de stat). Se declanşează o ruptură ireversibilă a logicilor exploata-
ţiilor ţărăneşti, care nu avuseseră timp suficient să se consolideze. 

Colectivizarea şi etatizarea socialistă a pământului şi a mijloacelor de 
producţie în mari exploataţii au produs o ruptură majoră între ţăranii de altă da-
tă şi membrii CAP sau lucrătorii salariaţi din fermele de stat; în numele progre-
sului realizându-se lichidarea societăţii tradiţionale ţărăneşti şi a sistemului de 
valori ale acesteia. 

În majoritatea ţărilor PECO – 10
1
, anterior tranziţiei, cvasitotalitatea terenuri-

lor cultivate aparţineau exploataţiilor colectiviste (80% din total agricol în Ungaria, 
68% în Republica Slovacă, 62% în România, 61% în Republica Cehă) şi fermelor 
de stat (Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, între 90% şi 96%, Republica Cehă 
38%, România 20%, Polonia 19%, Republica Slovacă 26%, Ungaria 14%, Slove-
nia 8%). Două mari excepţii sunt de semnalat: Polonia, unde sectorul privat conti-
nua să predomine agricultura centralizată şi planificată cu 77% şi Slovenia, unde 
coexista un modest sector agricol socialist şi un mare număr de agricultori „cu timp 
parţial de exploatare‖ (>90% din suprafaţa agricolă). 

Între ţările cu sector colectivist important, Bulgaria şi ţările Baltice dispu-
neau de o gestiune de stat ca de o regulă cvasi-generală (între sovhozuri şi 
colhozuri nefiind o diferenţă reală în privinţa gestiunii şi planificarea centraliza-
tă). În Ungaria, în Republicile Cehă şi Slovacă şi în România, „vechile‖ coope-
rative sau ferme colective aveau un rol mai important şi beneficiau de o maijă 
de libertate mai mult sau mai puţin extinsă (considerabilă în Ungaria şi minimă 
în România), în aceste ţări a coexistat un sector privat, redus ca pondere şi cu 
proprietăţi de talie mică (2 ha în zona montană a României) şi un sector în ex-
ploatare individuală (loturile de folosinţă ale membrilor CAP), ale căror producţii 
de legume şi fructe şi a căror producţie animalieră n-au fost de neglijat. 

Dreptul de proprietate, deşi a fost vidat de sens s-a menţinut însă formal. 
Astfel, în Ungaria şi în Cehoslovacia, o parte din terenurile exploatate de coo-
perative au rămas în proprietatea membrilor cooperatori (ceea ce nu a fost ca-
zul în România şi în Bulgaria). Acestea reprezentau 39% din pământurile folo-
site în colectiv în cooperativele din Ungaria (unde proprietarii continuau să pri-
mească o rentă funciară) şi 30% din terenurile utilizate de sectorul cooperatist 
în Cehoslovacia. 

Oscilaţia fostelor regimuri socialiste est – europene între reformism (Un-
garia şi Cehoslovacia), para – pluripartitism, cu totul original în Polonia, (fuziu-
nea între biserica catolică-un puternic opozant al partidului comunist şi sindical 
a dus la formarea partidului nemarxist „Solidaritatea‖) şi centralismul excesiv 
(impus de partidele comuniste „îmblânzite‖ din România, Bulgaria, Albania); 
importanţa, gradul de autonomie şi modul de articulare între cele trei tipuri de 
exploataţie agricolă caracteristice – fermele de stat, cooperativele agricole de 
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producţie, gospodării private – individuale; ponderea unei moşteniri ţărăneşti 
inegal conservate; gradul de eterogenitate a colectivismului reprezintă factorii 
de bază, care justifică varietatea strategiilor traziţiei plan-piaţă, în agricultura 
ţărilor respective. 

Procesul de decolectivizare – privatizare se realizează prin două căi: 
- de restituire a bunurilor în natură sau de indemnizare, de despăgubire 

(sub forma bonurilor de proprietate), neantrenând o restituire efectivă a pro-
prietăţilor (cazul majorităţii ţărilor implicate); 

- de redistribuire a pământului celor îndreptăţiţi prin lege şi de împărţire a 
bunurilor celor care urmează să le folosească (cazul României, Albaniei etc). 

' PECO-10 = cele 10 ţări central est – europene, care au semnat sau sunt în 
curs de semnare a acordului de asociere la UE (Polonia, Ungaria, Republica Ce-
hă, Slovacia, România, Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Slovenia). 

De asemenea, în majoritatea cazurilor, exploataţiile colective se trans-
formă în cooperative private, în asociaţii de producător sau în alte entităţi co-
merciale. Cea mai mare parte a fermelor de stat au fost privatizate sau sunt în 
curs de privatizare (prin transferul proprietăţii activilor neagricoli sau prin închi-
rierea terenurilor rămase în proprietatea de stat), transformându-se în societăţi 
de capitaluri, exploataţii individuale sau în alte forme de exploataţie agricolă. 

În România, privatizarea a afectat cu preponderenţă sectorul cooperatist 
(prin desfiinţarea celor 3686 CAP şi 174 AEI, care reprezentau aproximativ 
64% din totalul agricol); fermele de stat transformându-se în societăţi agricole 
comerciale cu păstrarea propriului capital de stat. 

În anul 1993, din cele 9 milioane hectare agricole, redistribuite aproape 
în totalitate cu certificat de posesie la 5 milioane persoane (prin Legea nr. 
18/91), 39% aparţineau exploataţiilor agricole asociative (asociaţii familiale, 
care deţineau în 1993, 19% din suprafaţa redistribuită şi aveau o suprafaţă 
medie de 160 ha, şi asociaţii cu personalitate juridică, care, deţineau 20% din 
suprafaţa redistribuită şi aveau o suprafaţă medie de 450 ha) restul reprezenta 
noile exploataţii private individuale (cu o suprafaţă medie de 2 ha). 

Renaşterea polimorfă a agriculturii familiale în ţările post – comuniste pe 
un statut juridic puternic mozaicat a particularizat în România, mai mult ca ori-
unde, preponderenţa tipului ţărănesc de subzistenţă, decapitalizat şi fără să 
beneficieze multă vreme de o politică protecţionistă şi stimulativă. 

Condiţiile cu totul specifice de constituire şi de funcţionalitate a celor trei 
tipuri menţionate (reformă în derulare; privatizarea secvenţială ca domenii agri-
cole afectate şi parţială – ca legislaţie corespunzătoare; înregistrarea unei pro-
prietăţi para-private etc) le atribuie un caracter instabil aleator şi efemer. Ca 
urmare, este dificil şi poate prematur de a stabili tipul optim, ca eficienţă eco-
nomico-socială. Datorită condiţiilor menţionate, toate sunt într-un impas de ex-
presivitate (randamentul lor fiind sub nivelul capacităţilor productive ale siste-
melor agro – pedo – climatice, pe care se grefează), deşi în mod diferenţiat 
toate produc. 
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Studiul ştiinţific, „Mutation et transition des modeles de production agri-
cole en Europe de l'Ouest et de l'Est‖ (cu participare naţională şi având coor-
donator pe sociologul Hagues Lamarche – Universitatea Paris oferă, de ase-
menea, o serie de similitudini ale tranziţiei agricole est – europene, ce se pot 
constitui puncte esenţiale în şi ca dimensionarea acesteia pe linia integrării. 

Rezultatele anchetelor socio-economice locale, întreprinse în câteva 
eşantioane pentru Polonia, Republica Cehă, Ungaria şi România arată că, deşi 
relaţia „moştenire şi istorie – strategie – tip de reformă‖ particularizează în mod 
diferit de la o ţară la alta, se poate depista un anumit specific comun ţărilor 
central europene, în privinţa noilor structuri sociale de producţie agricolă. 

Sintetizând şi structurând logicile de analiză folosite în raport, se constru-
ieşte o schemă conceptuală, care redă tipurile noi de exploataţie agricolă din 
partea central – europeană. 

Deci, pe un sistem de axe rectangulare se consemnează două logici im-
portante în definirea tipurilor actuale de exploataţie, ambele putând avea o 
prezenţă „slabă sau puternică‖. Pe axa ordonatelor se notează logica P, ce ex-
primă gradul de conştientizare şi de receptivitate a privatizării de către „noii ac-
tori sociali‖ (o anumită atitudine faţă de proprietate, de lucru, de bani, de spa-
ţiu), iar pe axa absciselor se notează logica T, ce exprimă structurile de pro-
ducţie propriu-zise (suprafaţă, sistem de producţie, nivel tehnic, raportare la 
piaţă etc.); unde: Pp – prima logică P, de intensitate puternică; 

Ps – prima logică P, de intensitate slabă; 
Tp. a doua logică T, de intensitate puternică; 
Ts – a doua logică T, de intensitate slabă, în plus, se remarcă trei spaţii 

de definiţie posibilă: □ spaţiul optimal;  
—* = antespaţiu, de construire; = post spaţiu, de disipare. 
După modul cum se grupează punctele de anumite coordonate (valori 

ale variabilelor) se identifică patru modele agricole caracteristice: 
 

Structura noilor forme sociale de producţie agricolă  
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a) Modelul antreprenorial (I). Este reprezentat de exploataţii indepen-
dente, de tip profesional, cu o talie de circa 20 hectare, conduse de specialişti 
sau de tehnicieni ai fostelor ferme de stat sau cooperatiste supuse privatizării. 
Pentru mulţi dintre antreprenori, investiţia de capital pentru a cumpăra pământ 
şi utilaje, pentru a construi diferite clădiri este prioritară. Suprafaţa adoptată, 
gradul de mecanizare, modul de a obţine valoare, specializarea producţiei sunt 
câţiva factori ce le asigură o integrare relativă la sistemul pieţei. Modelul este 
cvasiabsent în Ungaria şi mai bine conturat în Polonia şi Republica Cehă. 

b) Modelul marii exploataţii reformate (II). Se constituie după noua 

ideologie a întreprinderii de piaţă şi este practicat, atât de proprietari, cât şi de 
neproprietari. Privatizarea îmbracă o formă societară, în participarea lucrători-
lor la capitalul exploataţiei sub formă de acţionariat. Şi la nivelul acestui model 
se întâlnesc unele exploataţii comerciale, în funcţie de gradul de mecanizare şi 
de raportare la piaţă. După anchetele întreprinse se constată că modelul res-
pectiv se regăseşte în Republica Cehă şi Ungaria. 

Deosebit de semnificativă în geneza acestor două modele este originea 
majorităţii lucrătorilor intervievaţi, provenind din familii care posedau mai mult 
de 20 hectare înainte de colectivizare. Deşi ataşamentul lor faţă de patrimoniul 
material a fost afectat de „revoluţiile sociale‖, sistemul esenţial al valorilor a 
rămas înrădăcinat în neam. 

c) Modelul colectivist (III). Adepţii acestui model refuză în totalitate sau 
parţial ideea privatizării; unii salariaţi ai fermelor de stat optând pentru menţine-
rea proprietăţii de stat, după cum şi unii membrii cooperatori optează pentru o 
formă de proprietate mixtă. Ideologia acestui model este dominată de imaginea 
contractului social „puţină muncă, multă secutitate‖ şi de paradigma egalitară, 
căruia îi stă la bază. Originea socială precară a „colectiviştilor‖ motivează în 
bună parte cele afirmate. 

Aproape un sfert din numărul acestora sunt moştenitori ai unor salariaţi 
agricoli şi circa 70% din grupul intervievat provin din familii fără pământ. Pro-
ducţia vegetală este principală. Exploataţia agricolă nu este percepută ca o ac-
tivitate de bază, ci ca o activitate complementară, destinată inclusiv subzisten-
ţei. Şi totuşi există cooperative care nu se încadrează în întregime schemei de 
analiză precedente. 

Aceste exploataţii sunt mai bine organizate, specializate în producţie 
animală (Republica Cehă) sau în producţie vegetală (Ungaria) şi sunt cu mult 
mai integrate pieţei (ca intrări şi vânzări). De asemenea, loturile individuale ale 
cooperatorilor reprezintă, în cea mai mare parte, un embrion de exploataţie. 

d) Modelul exploataţiei ţărăneşti (IV). Se desfăşoară la nivelul proprie-

tarilor individuali pentru care restabilirea dreptului de proprietate este esenţială. 
În accepţiunea lor, suprafaţa ideală a unei exploataţii este de mai puţin de 20 
ha. Aici se includ şi micile exploataţii familiale integrate într-o structură coope-
ratistă (vezi „cooperativele speciale‖, de mici proprietari din Ungaria). 
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Şi în acest caz există tendinţa de lărgire a proprietăţii, fie prin cumpărare 
de pământ, fie prin recuperarea propriilor pământuri. Modelul pune în relevanţă 
un sistem de valori axat pe un proiect de familie şi nu de întreprindere, 
neacordându-se prioritate investiţiilor productive, ci ameliorării habitatului sau / 
şi ajutorului instalării descendenţilor. 

În contrast cu primele două modele, persoanele intervievate care se re-
găsesc în „modelul ţărănesc‖ au o origine muncitorească, mai puţin calificată. 
Acest model călăuzeşte proiectul reconstituirii exploataţiilor familiale, care pe 
moment au, puţine şanse de a evolua rapid către un tip de fermă mai integrată 
pieţei. O mare parte din exploataţii funcţionează într-un sistem autarhic şi ma-
nifestă un pronunţat caracter de subzistenţă. 

Ideologia exploataţiei „întreprindere societară – asociativă‖ defineşte 
modul de organizare a producţiei în modelele agricole „antreprenorial‖ şi „re-
formator‖ şi cuprinde cooperative de proprietari, asociaţii de producători, socie-
tăţi de capitaluri, alte unităţi comerciale. Cooperativele de proprietari, care suc-
ced vechile exploataţii colectiviste, deţin o pondere însemnată în Ungaria (37% 
din suprafaţa agricolă), Republica Cehă (49%), Republica Slovacă (60%). 

Ideologia „exploataţiei individuale‖ este comună tuturor ţărilor central-est 
europene, înglobând un tradiţionalism mai mult sau mai puţin afectat de fostul 
sistem economic socialist, aceasta fundamentează actuala exploataţie agricolă 
ţărănească. Marea majoritate a exploataţiilor de acest fel sunt de talie mică şi 
foarte mică şi sunt orientate către autoconsum şi o comercializare restrânsă. 

În Ungaria şi în Republica Cehă au apărut exploataţii individuale mijlocii 
de tip occidental, bazate pe logica familială, de articulare puternică între capi-
tal, muncă şi familie (ceea ce le asigură un mod veridic de inserţie la piaţă). 
Numărul lor este încă limitat, dar progresează continuu. 

În Ungaria, exploataţiile private propriu-zise deţin 19% din totalul agricol. 
În 1994, circa 70 de mii exploataţii erau de talie mijlocie (10-30 ha), în timp ce 
micile exploataţii erau estimate la circa 1,2 milioane de unităţi. 

În Republica Cehă, la începutul anului 1994, un număr de 52 de mii ex-
ploataţii de tip individual deţineau 1/5 din suprafaţa agricolă. Patru cincimi din 
acestea erau de talie mică (au mai puţin de 10 ha, cultivând în medie 2,3 ha) şi 
aveau o funcţie de supravieţuire predominantă sau produceau pentru o piaţă 
locală. Exploataţiile de tip profesional ocupau 680 mii hectare (în medie, 73 
ha/exploataţie); un număr de o mie de unităţi deţineau mai mult de 100 
ha/unitate. 

În Polonia şi în Slovenia, unde sectorul agricol privat ocupa un loc impor-
tant, reforma structurală antrenează mai puţine bulversări. În primul caz, se 
prevede o oarecare creştere a taliei exploataţiilor private, concomitent cu trans-
ferul unor pământuri din vechile ferme de stat (talia mică a exploataţiilor private 
rămânând, în general, un handicap structural). În cel de al doilea caz, se pune 
accentul pe promovarea pluriactivităţii gospodăriilor rurale şi pe instalarea unei 
agriculturi polivalente. 
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Perceperea stadiului reformei agrare din România s-a făcut, în mare par-
te, după aceiaşi indicatori de investigare şi indici de reformă. 

Pentru anul de referinţă 1994, mai mult de trei milioane de exploataţii in-
dividuale

1
 deţineau 5,6 milioane hectare (51% din suprafaţa agricolă de 

redestribuit), ceea ce înseamnă o talie medie de 1,8 hectare. Aceste micro – 
exploataţii sunt îndreptate, în mod esenţial, către autoconsum (un oarecare 
surplus fiind comercializat pe pieţele de proximitate). 

O altă parte din exploataţiile individuale, rezultate din redistribuirea fun-
ciară definită prin aceiaşi Lege 18/91 s-au regrupat în asociaţii familiale (un 
număr de 18 mii unităţi deţineau circa 2 milioane hectare, cu o suprafaţă medie 
de 114 hectare). 

Aceste noi structuri se diferenţiază prin disponibilităţile de bază materială 
şi de capital şi prin condiţiile de acces la piaţă. Este foarte dificil a le distinge 
(în mod frecvent, acelaşi proprietar cultivă individual o parte din pământul său, 
iar restul într-o asociaţie). 

Evoluţia celei mai mari părţi din exploataţiile menţionate depinde de pol i-
tica agrară (care, până în prezent a fost total incoerentă), de ritmul şi de modul 
cum se aplică Legea 18/91. Aceasta a creat adesea o situaţie economică artifi-
cială şi confuză. În asemenea climat se constată că modelul „exploataţiei indi-
viduale‖ întârzie să se dezvolte şi să se definească, în timp ce cel „asociativ‖ 
se poate substitui uşor modelului cooperatist. 

Pe ansamblu, la nivel est-european, două serii de determinante sociale 
pot devia traiectoriile structurilor agricole către un model individual sau asocia-
tiv: posesia unui capital economic (care poate fi sau nu de origine patrimonială) 
şi posesia unui capital cultural (perceput ca un ansamblu de aptitudini şi de 
competenţe favorabile iniţiativei şi inovaţiei), (H. Lamarche şi Mărie – Claude 
Maurei, 1996). De asemenea, unităţile de producţie agricolă purtătoarele mo-
delelor ce se prefigurează şi care au fost expuse anterior

2
, prezintă o dihoto-

mie funcţională exploataţiilor care funcţionează într-un sistem autarhic 
opunându-li-se celor care sau integrat mai mult sau mai puţin pieţei. 

Ceea ce tinde să măsoare eficienţa economică şi echitatea socială a re-
formelor agrare întreprinse în spaţiul est-european sunt şansele dezvoltării 
agriculturii individuale (devenite mai concludente în ţările central europene de-
cât în România). Într-adevăr, rezultatele cercetărilor socio- economice între-
prinse în Polonia, Cehia, Ungaria certifică existenţa, deşi într-o pondere redu-
să, a unei populaţii de‖ayants – droit‖, susceptibilă ideologic şi material de a 
concretiza acest gen de dezvoltare agricolă. Procesul este însă stopat de mul-

                                                        
1
 La care se adaugă şi procentul de până la 30% a unor proprietăţi nou private date în ex-
ploataţie asociativ – juridică. 

2
 Există o similitudine evidentă între modelele colectivist şi ţărănesc şi noile tipuri de exploa-
taţie agricolă – asociativ juridic şi individual – din România. 
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ţimea exploataţiilor de supravieţuire, deficitare în mijloace materiale şi financia-
re, rămase în aşteptarea definirii unei politici agricole mai explicite. 

Privatizarea reală a agriculturii şi crearea unui mediu economic cores-
punzător (amonte, prin înlăturarea regresiei tehnologice şi aval, prin liberaliza-
rea marketingului produselor agricole) vor permite relansarea acestei activităţi 
economice la nivel naţional, căpătând, totodată, valenţele necesare în susţine-
rea integrării. 
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TEHNOLOGII PERFORMANTE ÎN PRODUCŢIA 
ANIMALĂ FOLOSITE NEPERFORMANT. NUTRIŢIA 

Dr. doc. Gh. BURLACU 

Cea mai mare parte din producţia vegetală, peste 80% este utilizată de 
animale, fie direct, fie ca subproduse după o prealabilă prelucrare, în scopul 
obţinerii unor alimente sau a unor materii prime folosite în industrii, în primul 
rând cea alimentară . 

Există, de fapt, două categorii mari de factori care determină acest pro-
ces de conversie a producţiei vegetale în produse animale şi anume, factori de 
natură endogenă, care ţin de specia, rasa, categoria de producţie şi starea fiz i-
ologică a animalelor şi factori de natură exogenă, dintre care amintim, în primul 
rând, felul nutreţului şi, mai ales, modul judicios de asociere în raţii de hrană, 
mediul ambiant şi tehnologiile de exploatare, performanţele animalelor depin-
zând astfel de baza lor ereditară, dar şi de condiţiile de mediu în care trăiesc 
(microclimatul, condiţiile de cazare, tehnologia de furajare, tehnologia de creş-
tere şi exploatare). Dar factorul care influenţează cel mai mult eficienţa acestei 
conversii îl constituie structura raţiei şi calitatea acesteia. Trebuie subliniat în 
această ordine de idei că aşa – zisul miracol al supraproducţiei animaliere rea-
lizat, de exemplu, în Piaţa Comună Europeană, care a creat posibilitatea aces-
teia de a deveni, în ultima vreme, din importator, exportator de produse lactate, 
de carne şi de ouă, se datorează în special adoptării unor sisteme bine articu-
late de evaluare a bazei furajere, de determinare riguroasă a necesarului de 
nutrienţi, care să pună în valoare potenţialul maxim de producţie la animalele 
de fermă şi nu în ultimul rând, a unor sisteme informatice dedicate optimizării 
conversiei hranei, sisteme care, accesibile fiind la nivel de fermă, dirijează, în 
fapt, procesul de exploatare al potenţialului productiv din domeniul creşterii 
animalelor. 

În ţara noastră, o analiză cât de sumară va evidenţia, mai întâi, necorela-
rea principalelor produse vegetale, care reprezintă hrana animalelor, nici sub 
aspect cantitativ, nici calitativ, cât şi neoptimizarea propriu – zisă a raţiilor, ne-
având încă un sistem de programe pe calculator pentru adecvarea potenţialului 
productiv al nutreţurilor la cerinţele de hrană ale diferitelor specii şi categorii de 
animale de fermă. 

Asistăm de câţiva ani la cultivarea excesivă a terenului arabil din ţara 
noastră cu cereale ( porumb, grâu, orz) în proporţie de peste 70% cu efecte 
negative din mai multe puncte de vedre. Lăsând la o parte aspectul deficitar de 
conservare a potenţialului productiv al solului, prin lipsa unor asolamente 
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adecvate, cu introducerea alternativă a unor leguminoase anuale şi mai ales 
perene care să poată fixa azotul din atmosferă şi să evite spălarea solurilor 
neinnerbate în timpul iernii, cultivarea excesivă a gramineelor anuale atrage 
după sine un grav dezechilibru în asigurarea unei baze furajere adecvate pro-
ducţiilor optime la nivelul de ameliorare actual al animalelor la fermă. Acest fapt 
contravine contextului socio-economic şi ecologic actual pe plan mondial, care 
se caracterizează printr-o trecere treptată de la o agricultură de tip intensiv la o 
alta mai alternativă şi durabilă, mai economică şi cu o atenţie sporită asupra 
raportului: sol – plantă – animal – om. Dar efectul cel mai negativ este repre-
zentat de imposibilitatea ca produsele vegetale obţinute pe terenurile cultivate 
excesiv cu cereale să poată concura la asigurarea unei baze furajere adecvate 
potenţialului productiv al animalelor de fermă actuale. În cele ce urmează do-
resc să demonstrez acest fapt. 

Terenurile cultivate cu cereale nu pot oferi ca bază furajeră decât urmă-
toarele nutreţuri total neechilibrate sub aspectul energo-proteic al cerinţelor de 
hrănire şi anume: 

- ca nutreţuri de volum: cocenii şi paiele; 
- ca nutreţuri concentrate: porumbul (boabe), orzul, tărâţele de grâu şi 

eventual, grâul furajer. 
Iată care sunt performanţele posibile privind conversia acestor nutreţuri 

în produse animaliere, în comparaţie cu cele care se pot obţine prin utilizarea 
unei game de nutreţuri echilibrate energo-proteic, obţinute de pe aceleaşi tere-
nuri arabile, astăzi destinate exclusiv cerealelor. Prezentăm mai jos performan-
ţele zootehnice la principalele specii şi categorii de animale cu pondere în pro-
ducţia zootehnică din ţara noastră: 

- la vaca de lapte o producţie excesivă de cereale nu poate oferi decât o 
raţie care asigură, practic, mai puţin de jumătate din potenţialul productiv al 
acestora, cam 10 kg pe zi cu un consum specific de 1,02 UNL/kg sau 2,06 g 
proteină digestibilă (PDI) la 1 g proteină lapte. Hrănită normal cu siloz de po-
rumb, faină de lucernă, porumb, mazăre şi şrot de floarea – soarelui, nutreţuri 
care pot fi obţinute pe aceleaţi terenuri arabile, aceeaşi vacă poate produce 25 
kg lapte adică de 2 ori şi jumătate mai mult, cu un consum specific mai mic cu 
cca. 30% ca UNL şi cu 10% ca PDI. 

- la tăuraşii la îngrăşat diferenţele în performanţele productive sunt la fel 
de accentuate. Astfel, dacă prin folosirea cerealelor şi subproduselor acestora 
se poate obţine la un individ cu greutate medie de 300 kg o producţie de numai 
cca. 600 g/zi, la acelaşi animal hrănit normal se poate realiza o producţie de 
1500 g/zi, adică de cca. 2,5 ori mai mare. În primul caz avem un consum de 
cca 8 UNC/kg spor şi 3,81 g proteină digestibilă la 1 g proteină carne, în al doi-
lea, un consum de numai 5,15 UNC/kg, respectiv de 2,8gPDI/g, fiind mai redus 
cu 35% respectiv cu 27%. 

- la porcul la îngrăşat hrănit numai cu cereale şi cu subprodusele acesto-
ra, sporul de greutate maxim care se poate obţine este de cca. 420g/zi, dacă-i 
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hrănit ad libitum şi numai 296, respectiv de 183 g/zi dacă-i hrănit la un nivel 
parcimonios de 80%, respectiv 67% din ad libitum, ceea ce, din păcate se în-
tâmplă în practică, cu consumuri specifice care variază în aceste condiţii de la 
4,9 la 8,o kg NC/kg spor. În condiţii de hrănire normală, adică prin introducerea 
unor nutreţuri proteice în raţie producţia aceluiaşi porc poate ajunge la 682 g/zi, 
cu un consum specific de numai 3,23 kg NC la 1 kg spor. În plus, calitatea spo-
rului este net superioară în acest ultim caz, aceasta caracterizându-se printr-un 
raport: carne/grăsime de 2/1, faţă de cel de 1/3 obţinut la un nivel de hrănire 
maxim cu raţii bazate exclusiv pe cereale. În tabelele 1,3 şi 5 am mai specificat 
şi care este raportul dintre cereale şi nutreţuri proteice care ar trebui cultivate 
pe terenuri arabile ce sunt rezervate astăzi cerealelor. Remarcăm, astfel, ne-
cesitatea cultivării nutreţurilor proteice pe suprafeţe de cel puţin 30% la vacile 
de lapte, de 55% la tăuraşi şi de cca. 25% la porci, în condiţiile în care la ru-
megătoare se impune şi necesitatea cultivării porumbului pentru siloz şi a lu-
cernei ca plantă proteaginoasă prinsă,într-un asolament raţional multianual. 

În concluzie, putem afirma următoarele în legătură cu strategia de urmat 
în redresarea zootehniei din punct de vedere al nutriţiei: 

1. suprafaţa agricolă a ţării în condiţiile pedo – climatice şi în curs de 
ameliorare, oferă posibilitatea hrănirii populaţiei României cu produse animalie-
re la nivel optim mondial şi obţinerea unor surplusuri care pot şi trebuie să fie 
valorificate la export, ţinând cont de condiţiile de profitabilitate impuse de Co-
munitatea Europeană (CE); 

2. necesitatea restructurării culturilor agricole pornind de imperativul asi-
gurării conversiei optime a produselor vegetale în produse animaliere, prin op-
timizarea raţiilor furajere în scopul obţinerii producţiilor maxime, pe specii la 
nivelul de ameliorare a raselor şi liniilor existente şi în curs de perfecţionare, în 
condiţiile păstrării echilibrului ecologic necesar: sol – plantă – animal – om; 

3. necesitatea organizării şi asigurării unui flux normal: învăţământ – cer-
cetare – extension, care să asigure introducerea rapidă în practică a celor mai 
recente noutăţi din ştiinţa şi tehnologia creşterii animalelor. 

 
Tabelul 1. Structura raţiilor analizate la vacile de lapte – ( % ) – 

Nutreţul Raţia I (normală) Raţia II (în practică) 

Siloz de porumb 23,3 - 

Făină de lucernă 46,5 - 

Coceni de porumb - 31,9 

Paie de grâu - 31,8 

Porumb 20,2 16,5 

Mazăre 4,8 - 

Srot de fi. soarelui 4,2 - 

Tărâţe de grâu - 18,8 

Amestec de săruri şi vitamine 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 

Raport: cereale / nutreţuri proteice 70/30 100/0 
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Tabelul 2. Eficienţa utilizării celor două raţii după structură şi nivel de 
hrănire – ( % ) – 

Specificare Raţia I (normală) Raţia II (în practică) 

Nivel de ingerare kg / zi 17,77 13,33 

Nivel de ingerare UNL / zi 18,17 10,19 

Nivel de ingerare g PDI / zi 1589,00 701,00 

Producţia de lapte kg 25,00 10,00 

Consum specific UNL / kg bază 0,73 1,02 

Consum specific PDI / kg proteină 1,87 2,06 

Producţie lapte 100,00 40,00 

-C.S. (UNL/kg lapte) 100,00 140,00 

- C.S. (PDI / proteină lapte) 100,00 110,10 

 
 

Tabelul 3. Structura raţiilor analizate la tăuraşi la îngrăşat – ( % ) – 
Nutreţul Raţia I (normală) Raţia II (în practică) 

Siloz de porumb 25,3 - 

Făină de lucernă 20,0 - 

Coceni de porumb - 39,2 

Paie de grâu - 14,2 

Porumb 24,0 19,3 

Mazăre 29,7 - 

Tărâţe de grâu - 26,3 

Amestec de săruri şi vitamine 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 

Raport: cereale/nutreţuri proteice 45/55 100/0 

 

Tabelul 4. Eficienţa utilizării celor două raţii după structura şi nivelul de 
hrănire, la tăuraşul de 300 kg – % 

Specificare Raţia I (normală) Raţia II (în practică) 

Nivel de ingerare kg / zi 6,236 5,850 

Nivel de ingerare UNL / zi 7,730 4,906 

Nivel de ingerare g PDI / zi 601,000 411,000 

Spor zilnic de greutate (g. / zi) din care: 1500,000 618,000 

- proteină 215,000 108,000 

- grăsime 393,000 80,000 

Consum specific (UNL / kg spor) 5,150 7,970 

Consum specific (PDI g. / g. proteină) 2,800 3,810 

Producţie lapte 100,000 41,200 

C.S.(UNL/kg spor) 100,000 154,000 

C.S. (PDI/ kg proteină spor) 100,000 136,100 
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Tabelul 5. Structura raţiilor analizate, la porci (%) 
Nutreţul Raţia I (normală) Raţia II (în practică) 

Porumb 75,0 75,8 

Orz - 17,0 

Srot de soia 9,5 - 

Mazăre 9,5 - 

Tărâţe de grâu 3,3 4,5 

Carbonat de calciu 1,2 1,2 

Sare 0,5 0,5 

Premix 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 

Raport: cereale/nutreţuri proteice 77/23 100/0 

 
Tabelul 6. Eficienţa utilizării celor două raţii după structura acestora şi 

nivelul de administrare 
Specificare Raţia I (normală) Raţia I] (în practică) 

Nivel de hrănire ad  
libitum 

80% ad 
libitum 

67% ad 
libitum 

ad  
libitum 

80% ad 
libitum 

67% ad 
libitum 

Raţia / cap / zi – g - 2000 1760 1467 2200 1760 1407 

Spor zilnic – g - 682 502 297 425 296 183 

din care: – carne – g - 
    – grăsime – g - 

408 220 338 122 205 65 136 287 94 184 65 107 

Nr. zile îngrăşare (până la 100 kg) 103 140 238 155 237 382 

Consum specific 3,227 3,506 4,973 4,868 5,186 8,020 

 

Fig. 1. Producţia de lapte şi consumul specific la vaci  
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Fig. 2 Sporii de greutate şi consumul specific la tăuraşi 
 

 
 

Fig. 3. Sporul de greutate şi consumul specific la porci 

 



AGROTURISMUL – VECTOR AL DEZVOLTĂRII RURALE 
INTEGRATE 

 

Prof. dr. Victor MANOLE, Ştefan MITRACHE  

1. Factorii apariţiei şi dezvoltării agroturismului 

Turismul constituie un factor determinant pentru progresul economic ge-
neral, cu aport în creşterea produsului intern brut, la echilibrarea balanţei de 
plăţi externe şi la ameliorarea calităţii vieţii. România este o ţară cu o mare dis-
ponibilitate pentru turism, conferită de resursele variate, naturale şi antropice 
cu care este înzestrată. Prin diversele forme de relief repartizate armonios pe 
întreg teritoriu ţării, prin clima sa propice practicării turismului în tot timpul anu-
lui, prin floră, faună şi prin monumentele sale istorice şi arhitectonice, România 
poate să satisfacă pretenţiile celui mai exigent turist, român sau străin. După 
decembrie 1989, turismul românesc a intrat într-o etapă nouă şi anume aceea 
a reformei economice, a aşezării sale pe principiile economiei de piaţă. 

Reforma este un proces profund, de durată şi supus acţiunii unor factori 
mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Ca urmare, în momentul actual, turismul ro-
mânesc se află într-o situaţie de criză. Inflaţia a făcut ca tarifele şi preţurile 
practicate de hotelurile şi restaurantele din staţiunile tradiţionale de turism să 
fie inaccesibile pentru majoritatea consumatorilor. Pe de altă parte, veniturile 
populaţiei sunt aproape în întregime destinate cheltuielilor alimentare; rezultă 
deci că resursele pentru satisfacerea altor nevoi, implicit pentru petrecerea 
timpului liber, sunt practic inexistente. Dar, pe măsura ieşirii din criza econom i-
că actuală şi a creşterii veniturilor reale ale populaţiei, cererea turistică se va 
ameliora şi – având în vedere că turismul clasic va rămâne în continuare destul 
de scump – se va orienta mai mult decât până în prezent către alte forme de 
turism. Una dintre acestea o reprezintă tocmai agroturismul. 

Unul dintre factorii apariţiei şi dezvoltării agroturismului îl constituie com-
plexitatea societăţii moderne. În epoca noastră, omul caută să depună un efort 
fizic din ce în ce mai mic, să-şi uşureze munca. Astfel, pentru a-şi compensa 
nevoia de mişcare încearcă să-şi petreacă cât mai mult timp în aer liber, în mij-
locul naturii. Se impune deci dezvoltarea în viitor a turismului, în general, găsi-
rea unor noi forme şi modalităţi cât mai diversificate de petrecere a timpului 
liber. Agroturismul se afirmă ca o soluţie adecvată în acest domeniu. Şi aceas-
ta pentru că România dispune de un cadru natural deosebit, de spaţii de caza-
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re în gospodăriile ţărăneşti, unde pot fi create condiţii pentru materializarea 
unor programe atractive de recreere şi agrement. 

Un alt factor al dezvoltării turismului, în general şi al agroturismului, ca 
formă specifică de turism este reducerea duratei săptămânii de lucru. Datorită 
acestui fenomen oamenii dispun de mai mult timp liber pe care încearcă să şi-l 
petreacă într-un mod cât mai plăcut. Iau naştere astfel, noi forme de turism. 
Asistăm, cu alte cuvinte, la o diversificare a formelor şi modalităţilor de recree-
re şi de petrecere a timpului liber. Preocuparea pentru găsirea unor noi „formu-
le‖ de vacanţă în care să se reflecte cât mai fidel posibil preferinţele turiştilor şi 
care să satisfacă cerinţele unui turism ce tinde să devină un fenomen de masă, 
s-a bucurat şi se bucură de atenţia cuvenită. Alături de vacanţele combinate, 
mare – munte, munte – mare, tratament – excursii, în ultimul timp s- au impus, 
ca noi formule de concediu, satele de vacanţă, sejurul în mediul rural, sejur la 
ferme, dar mai ales, satele turistice, atât ca necesitate, cât şi ca „modă turisti-
că‖. Aşezările rurale pitoreşti situate într-un mediu nepoluant, păstrătoare de 
tradiţii şi cu un bogat trecut istoric, în afara funcţiilor politico – administrative, 
sociale, economice şi culturale proprii, îndeplinesc sezonier sau în tot cursul 
anului şi funcţia de primire sau găzduire a turiştilor pentru petrecerea unui sejur 
cu durată nedefinită. Sfârşitul secolului trecut ar putea prezenta perioada în 
care satele, în special cele aflate în zona de munte, au început să exercite o 
atracţie pentru orăşeni al căror număr a fost în continuă creştere şi la care nos-
talgia pentru locurile natale a putut constitui un imbold. Înainte de a fi activitate 
economică, fenomenele sociale ale călătoriilor, vizitelor, ospeţiei – precursoare 
ale turismului – în localităţi şi chiar în ţări îndepărtate, sunt consemnate ca fiind 
determinate de sărbători tradiţionale legate de activitatea agricolă, ca de altfel 
şi de motivaţia religioasă. 
 

2. Concepţii şi definiţii 

Deşi acţionează în spaţiul rural, agroturismul şi turismul rural sunt două 
concepte care, pentru unii autori reprezintă acelaşi lucru, iar pentru alţii, sunt 
două noţiuni diferite. 

Practica arată că aceste categorii se identifică până la un anumit nivel şi-
au un numitor comun care scoate în evidenţă elemente de identitate, de inclu-
ziune, cât şi elementele diferite care le conduc la departajare, la diferenţiere. 

Agroturismul şi turismul rural sunt activităţi economice complexe, cu o 
largă sferă de cuprindere, care pun în evidenţă, printr-un mecanism propriu, 
circulaţia turistică rurală. Pentru a se lămurii lucrurile, în alegerea conceptelor 
care trebuie utilizate când ne referim la activităţi de natura serviciilor turistice 
din spaţiul rural, este necesar să prezentăm detailat trăsăturile şi sfera de cu-
prindere a agroturismului şi a turismului rural. 
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3. Agroturism – definiţie, sferă de cuprindere 

Definiţia fundamentală a agroturismului trebuie să pornească de la o că-
utare de soluţii a gospodăriei rurale în servicii de turism, în vederea valorificării 
propriilor produse necesare consumului, dezvoltării şi modernizării gospodăriei 
agroturistice. 

De la această necesitate fundamentală se pot formula o mulţime de con-
cepte sau definiţii derivate, care să caracterizeze agroturismul pe segmente 
specializate. Pornind de la natura interesului prin care dorim să-l cunoaştem şi 
să-l cultivăm, activitatea agroturistică poate fi definită prin explicarea acestor 
laturi componente ale activităţii care, în esenţă, toate gravitează în jurul activi-
tăţii gospodăriei ţărăneşti, a fermei agroturistice. 

Din punct de vedere al spaţiului de cazare, al asigurării bazei materiale, 
agroturismul poate fi definit ca o activitate capabilă să valorifice excedentul de 
cazare existent în gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru 
primirea de oaspeţi; care poate deveni o ofertă fermă pentru dezvoltarea turis-
mului. 

Din punct de vedere al activităţilor care participă la asamblarea agrotu-
rismului, îl putem defini ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospo-
dăria ţărănească, spre consumul persoanelor care, pe o perioadă determinată 
vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, cure terapeutice, tranz-
acţii sau afaceri, pentru satisfacerea unui hobby, iniţiere în arta meşteşugurilor 
tradiţionale, pentru studii şi documentare, precum şi pentru multe alte activităţi 
specifice. 

Din analiza modalităţilor de definire, deducem faptul că agroturismul tre-
buie tratat ca un sistem complex. 

Privit ca o activitate practică, agroturismul are un caracter complex, îm-
binând armonios: cadrul natural, oferta de cazare, servicii agroturistice. Toate 
acestea sunt puse la dispoziţia turiştilor prin intermediul unor tehnici şi metode 
care îmbracă forma unor programe oferite pieţei turistice. 

În ceea ce priveşte cadrul natural, România dispune de variate resurse 
naturale, resurse care, de-a lungul timpului, au fost îmbogăţite şi transformate 
prin activitatea umană. În acelaşi context însă, nu putem face abstracţie de la-
tura negativă a activităţii umane şi nu putem omite faptul că uneori omul a dis-
trus anumite bogăţii naturale şi unele segmente ale mediului ambiant. 

Oferta de cazare este reprezentată de spaţiul de locuit excedentar de ca-
re dispun gospodăriile ţărăneşti sau de spaţiul construit special, în scopul prac-
ticării agroturismului. Acest spaţiu este pus la dispoziţia turiştilor pe diferite pe-
rioade de timp, în funcţie de preferinţele lor şi de posibilităţile concrete ale gaz-
dei. 

Serviciile agroturistice sunt foarte diverse, în funcţie de caracteristicile 
zonei, de anotimp, de tradiţii etc. Ele se pot concretiza în: servirea mesei, ser-



86 
 

 

viciile de însoţire şi călăuză turistică pe anumite trasee, iniţierea în anumite 
meşteşuguri, posibilitatea practicării unor sporturi etc. 

Activitatea agroturistică poate fi privită ca un sistem integrat de activităţi 
care se desfăşoară în mediul rural, activităţi ce se află în relaţii de interdepen-
denţă şi care au ca scop final dezvoltarea generală a zonelor rurale, definită 
astfel, activitatea agroturistică poate reprezenta un instrument de măsurare a 
calităţii vieţii, de cuantificare a nivelului de trai pentru anumite grupuri sociale. 

Prin interacţiunea care se stabileşte între activităţile şi serviciile prezen-
tate se creează o serie de avantaje sociale, avantaje de care beneficiază, atât 
entitatea agroturistică, cât şi mediul din care acestea face parte: sunt activate 
tradiţiile social – culturale, meşteşugăreşti, folclorice, se creează noi locuri de 
muncă. Pusă în mişcare şi întreţinută de mecanismul cerere – ofertă, iar pre-
cum şi de un management adecvat, activitatea agroturistică conduce la apariţia 
şi dezvoltarea unor efecte în plan economic şi social. 

Unitatea agroturistică oferă servicii de calitate, turiştii devin consumatorii 
acestor servicii, iar pe măsura îmbunătăţirii calităţii serviciilor creşte cererea 
turistică; are loc astfel stimularea creativităţii şi competitivităţii, sunt activate noi 
domenii de activitate aducătoare de venituri, se îmbunătăţeşte permanent in-
frastructura locală. O parte din profitul obţinut poate fi reinvestit pentru a consti-
tui o nouă sursă de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea ofertei de ca-
zare şi de servicii. 

Analizat din punct de vedere al divertismentului, agroturismul este o for-
mă de turism cu multă varietate şi unicitate în realizarea serviciilor care se ofe-
ră oamenilor iubitori de natură, cultură şi artă ţărănească; el oferă turiştilor po-
sibilitatea de a-şi petrece timpul liber şi vacanţele într-un mod diversificat în 
gospodăriile familiale, precum şi posibilitatea de a consuma alimente proaspe-
te, obţinute în condiţii naturale şi cu valoare biologică ridicată. 

Resursele, existente în gospodăria rurală, sunt puse la dispoziţia turişti-
lor prin intermediul ofertelor de programe agroturistice, care pot îmbrăca forme 
foarte diversificate şi, de asemenea, pot crea multiple facilităţi: 

- servirea mesei, inclusiv meniuri tradiţionale; 
- spaţiu, dotări şi alimente pentru ca turiştii să-şi poată pregăti singuri 

masa, alimentele fiind obţinute în condiţii naturale şi având o valoare biologică 
ridicată; 

- posibilitatea oferită turiştilor de a participa sau a asista la o serie de 
obiceiuri tradiţionale din gospodărie, localitate sau zonă, cum sunt: şezători, 
hore săteşti, colinde, hramuri bisericeşti, târguri săteşti, târguri tradiţionale, ne-
dei, nunţi, spectacole folclorice şi altele; 

- dotări şi amenajări proprii gospodăriei pentru recreere şi agrement, 
pentru activităţi sportive şi de întreţinere etc. 

Evoluţia socială şi tendinţele privind necesitatea petrecerii timpului liber 
într-un mod cât mai plăcut şi divers creează premisele dezvoltării organizate a 
agroturismului. La acest nivel agroturismul trebuie să dispună de un manage-
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ment capabil să armonizeze cadrul natural şi gospodăria ţărănească în scopul 
satisfacerii cerinţelor turismului modern. 

În cadrarea gospodăriilor în ambientul natural, cultural şi folcloric se face 
cu scopul de a pune la dispoziţia turiştilor cât mai multe elemente pentru a de-
finitiva opţiunile, în funcţie de preţ şi preferinţe. De exemplu, unii turişti pot opta 
pentru un grad de confort agroturistic mai scăzut în favoarea unui cadru natu-
ral, cultural şi folcloric de excepţie. 

4. Turismul rural – definiţie, sferă de cuprindere 

În opinia noastră, turismul rural îşi desfăşoară activitatea în spaţiul rural, 
are o sferă de cuprindere mai largă decât agroturismul şi dispune de o structu-
ră funcţională de servicii şi cazare eterogenă. 

Entităţile organizatorice ale turismului rural sunt structuri special amena-
jate în scopul realizării funcţiilor pentru care au fost concepute, atât din punct 
de vedere al utilizării cadrului construit, cât şi din punct de vedere al serviciilor. 
În jurul acestei entităţi se desfăşoară activităţi de turism specializate. Veniturile 
obţinute din turism au un caracter permanent, serviciile sunt oferite de un per-
sonal angajat şi specializat. 

Activitatea de bază a acestor structuri este caracteristică prestărilor de 
servicii turistice şi are caracter permanent. 

Dintre structurile turismului rural care se dezvoltă în spaţiul rural fac par-
te: pensiuni turistice, moteluri, campinguri, tabere şcolare, tabere de creaţie 
artistică, sate de vacanţă, tabere pentru activităţi ecologice şi alte forme orga-
nizatorice create în scopul dezvoltării turismului rural. 

Prin punerea în valoare a ofertei de cazare şi servicii al tuturor structuri-
lor turismului rural, prin programe de turism, se dezvoltă circulaţia turistică rura-
lă. În ultima vreme, această circulaţie turistică este din ce în ce mai mare, cau-
zată de noile extensii pe care le-a căpătat turismul rural, ca de exemplu cele 
generate de noi forme concrete de manifestare, forme cu un pronunţat caracter 
cultural şi ecologic. 

Apar şi se dezvoltă în mediul rural forme de turism având un scop în si-
ne, forme prin care se îmbină recreerea cu activităţile practice. Aceste activităţi 
practice desfăşurate în timpul vacanţelor sau al programelor sunt utile atât pen-
tru individ, cât şi pentru societate. 

De exemplu, taberele şcolare şi de creaţie artistică au drept scop crea-
rea de noi valori, descoperirea de noi talente, activarea unor noi senzori, po-
tenţiali sponsori care să promoveze creaţia artistică populară. 

În cadrul acestor tabere, copiii şi tinerii talentaţi îşi dezvoltă aptitudinile şi 
îşi îmbogăţesc cunoştinţele în domeniul picturii, al sculpturii în lemn, modelării 
lutului, cioplitului pietrei. Prin intermediul acestor activităţi se asigură şi perpe-
tuarea unor tradiţii populare româneşti. 
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De asemenea, tinerii ecologişti îngrijoraţi de soarta mediului şi de perico-
lul creşterii factorilor poluanţi organizează tabere ecologice. Unul din scopurile 
acestor tabere este acela de a curăţa albiile cursurilor apelor, de a proteja 
anumite rezervaţii, de a realiza marcaje etc. 

Forma turismului rural ecologic şi cultural prinde contur astăzi. Se orga-
nizează şi manifestări de genul simpozioanelor, colocviilor, expoziţiilor cu o te-
matică de interes local sau cu ocazia unor atestări documentare. 

Oricare dintre aceste forme de manifestare sunt benefice pentru zona în 
care se organizează. 

Aceste manifestări conduc la creşterea circulaţiei turistice în zonele res-
pective şi, bineînţeles, contribuie la ridicarea gradului de cultură, educaţie şi 
civilizaţie al locuitorilor satelor şi, implicit, al zonelor rurale, în ansamblul lor. 

5. Agroturismul – o şansă pentru economia locală 

Există în România numeroase sate care dispun de condiţii naturale bune 
pentru practicarea turismului şi care beneficiază, de asemenea, şi de un cadru pi-
toresc, cu case şi gospodării confortabile, cu oameni ospitalieri cu o tradiţie cultu-
rală şi artistică proprie, cu meşteşugari şi artizani talentaţi. Dar tot atât de nume-
roase sunt şi cazurile în care aceste zone, reprezentând un bogat şi important pa-
trimoniu local sunt puţin valorificate. Locuitorii şi gospodarii satului se deplasează 
la oraş pentru a-şi valorifica produsele proprii şi pentru a-şi găsi un loc de muncă. 

Pentru a pune în valoare patrimoniul neutilizat şi pentru a sprijini satul 
este necesar să găsim soluţia prin care să determinăm oraşul să privească la 
sat. Preocupările dezvoltării agroturismului vin în întâmpinarea motivaţiilor de a 
satisface atât nevoile de odihnă şi recreere activă a populaţiei de la oraşe sau 
din zonele aglomerate, cât şi a valorificării resurselor locale care pot satisface 
cerinţele turiştilor. 

Agroturismul reprezintă o reală şansă pentru economia locală. Agrotu-
rismul organizat şi asistat creează principalele motivaţii în antrenarea şi dezvol-
tarea unor iniţiative, a unor activităţi tradiţionale care multă vreme au fost negli-
jate, a unor meşteşuguri; în consolidarea şi dezvoltarea unor creaţii artistice 
locale; legarea unor prietenii, satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale 
turiştilor, activităţi care dinamizează viaţa economică locală. 

Gospodăria rurală agroturistică concretizează oferta de cazare şi de ser-
vicii agroturistice şi creează motivaţia gospodarului de a pregăti şi amenaja in-
teriorul şi exteriorul gospodăriei în scopul obţinerii de venituri, stimulează gos-
podarul să investească în propria gospodărie, să dezvolte activităţi comple-
mentare preocupărilor sale. Gospodarul va intra în competiţie, îşi va desfăşura 
de acum activitatea într-un mediu concurenţial şi va fi obligat să devină compe-
titiv, să ridice calitatea serviciilor şi a produselor proprii pentru a fi solicitat. 

Activitatea turistică oferă gospodarului posibilitatea de a pune în valoare 
oferta de cazare, de a valorifica în stare proaspătă sau prelucrată produse pro-
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prii din gospodărie, de a presta servicii; turistul creează cererea locală de pro-
duse alimentare prospete, produse de mică industrie, artizanat; el este amator 
de trasee, de recreere, solicită servicii şi stimulează inventivitatea gospodaru-
lui. 

Satul sau zona agroturistică reprezintă spaţiul real de atracţie, spaţiul în 
care se asamblează toate elementele de dezvoltare locală. Apare interesul de 
susţinere a satului, de îmbunătăţire a infrastructurii, de constituire a unei vieţi 
spirituale a satului. Se creează astfel suportul îmbunătăţirii serviciilor publice. 

Instruirea gospodarului în pregătirea ofertei de cazare, informarea turişti-
lor, pot fi realizate de către un „ asistent‖ agroturistic. Acesta poate fi un agent 
local sau naţional, condiţia care se impune fiind armonizarea concepţiilor tutu-
ror actorilor implicaţi şi a modalităţilor lor de acţiune. 

6. Influenţa agroturismului în dezvoltarea  
economico-socială locală 

Între agroturism şi dezvoltarea economico-socială a zonelor rurale există 
o relaţie de corespondenţă, de reciprocitate. 

Activitatea agroturistică, prin complexitatea ei, va contribui la dezvolta-
rea, în ansamblu, a zonelor rurale respective, iar această dezvoltare, la rândul 
ei, va determina o creştere a circulaţiei turistice – observăm că se formează un 
adevărat circuit. 

Aşa cum s-a arătat, agroturismul este un concept complex. Pentru a de-
termina efectele pe care el le produce, precum şi modul în care influenţează 
evoluţia altor domenii, este nevoie să folosim metoda deducţiei, să descoperim 
acest concept în elementele sale primare. Fiecare din aceste elemente com-
ponente joacă un rol determinat în ansamblul respectiv şi se află într-o strânsă 
relaţie de interdependenţă cu celelalte. Ca urmare a interacţiunii între aceste 
elemente componente se creează efecte imediate sau pe termen lung, efecte 
de natură economică, socială, culturală etc., efecte ce se manifestă în mod di-
rect sau indirect. 

Dezvoltarea ofertei de cazare conduce la apariţia unui cadru construit de 
calitate; se îmbunătăţeşte aspectul arhitectonic al satului. Astfel, se consoli-
dează gospodăria ţărănească. Apar, de asemenea, mutaţii în concepţia celor 
care vor construi de acum înainte: vor accepta asistenţa unui arhitect în vede-
rea realizării unei case funcţionale. Gradul de confort al noilor construcţii va fi 
mai ridicat, de acesta beneficiind turistul, proprietarul, cât şi patrimoniul comu-
nităţii rurale. 

Realizarea ofertei de cazare va conduce, totodată, la creşterea venituri-
lor întreprinzătorului respectiv. Dacă avem în vedere cazurile în care oferta de 
cazare este deja existentă, nemaifiind nevoie de investiţii mari, veniturile obţi-
nute vor creşte corespunzător. Gospodăria ţărănească care aderă la agrotu-
rism se restructurează; este preferabil ca spaţiul destinat animalelor să fie cât 
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mai departe de locuinţă, circulaţia turiştilor prin gospodărie să nu se intersecte-
ze prea mult cu circulaţia proprietarilor etc. Creşte interesul gazdei pentru între-
ţinerea casei şi a întregii gospodării; pentru asigurarea curăţeniei, atât în gos-
podărie, cât şi în împrejurimile acesteia. Gospodăria este un obiectiv turistic şi 
un loc activ de odihnă şi recreere. Ţăranul care posedă o gospodărie agroturis-
tică este mai prosper decât ceilalţi, ca urmare el va fi dispus să investească în 
scopul creşterii nivelului său de trai şi în scopul prosperării întregii gospodării şi 
comunităţi rurale al cărui membru este. 

Ca urmare a circulaţiei turistice se dezvoltă activităţi economice pe plan 
local (de exemplu, prelucrarea unor materii prime din producţia proprie: carne, 
lapte) pentru a satisface o cerere sporită de produse agricole şi neagricole. In-
direct, asistăm la creşterea numărului de locuri de muncă, aceasta pentru că 
noii angajaţi nu lucrează direct în activitatea turistică, ci sunt încadraţi în activ i-
tatea productivă sau în servicii. Are loc, în acelaşi timp, dezvoltarea serviciilor 
de diferite tipuri, ceea ce are ca efect creşterea gradului de prosperitate a zo-
nei. O circulaţie turistică în creştere va face posibilă şi necesară modernizarea 
infrastructurii locale. Practicarea agroturismului are şi efecte de natură cultura-
lă: creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie al locuitorilor din zona rurală res-
pectivă, lărgirea orizontului de cunoaştere al acestora, schimb de cunoştinţe şi 
experienţe între sat şi oraş. Agroturismul se constituie într-o experienţă inedită 
pentru cei doi parteneri care intră în această relaţie: gazda şi turistul. 

Observăm că agroturismul exercită o influenţă complexă asupra mediului 
extern (economic, social, cultural), dezvoltarea sa punându-şi amprenta asupra 
nivelului general de dezvoltare a zonei. 

Turismul în zonele rurale, complementar altor forme de turism, contribuie 
la susţinerea ofertei turistice, asigurând condiţiile necesare transformării turis-
mului de circuit în turism de sejur. 

Această zonă poate şi trebuie să devină zonă turistică de sejur, cu desti-
naţie pentru petrecerea concediului tot timpul anului, căci ea răspunde, nu nu-
mai motivaţiei turismului cultural şi de cunoaştere, ci şi altei cerinţe moderne: 
aceea de petrecere a timpului liber în natură, fapt de altfel constatat şi în alte 
ţări (anchetele făcute printre vizitatorii monumentelor istorice demonstrează că 
atenţia se îndreaptă nu numai asupra monumentelor, ci şi asupra mediului lor 
înconjurător). 

Această motivaţie este exprimată cât se poate de convingător într-o de-
claraţie a dr. Andre Lwoff – laureat al premiului Nobel: „Când eşti un european 
trăit în mediul gălăgios al metropolelor continentale, desluşeşti că acolo, în Ţa-
ra de Sus, după cum o numiţi dvs., cei din România, cunoşti şi trăieşti împlini-
rea sentimentului liniştii... Frumuseţea mănăstirilor vizitate şi ambianţa, liniştea 
climatului, iată de ce m-a bătut gândul să mă stabilesc acolo‖. 

Toate aceste obiective şi motivaţii întăresc convingerea că la nivelul co-
munităţilor rurale, există şanse de integrare, care încă nu sunt suficient exploa-
tate pentru o dezvoltare durabilă. 
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Nu trebuie neglijat că, oricare dintre formele de manifestare cu rol de 
dezvoltare locală pot fi avute în vedere, ca atuuri în promovările turismului local 
şi al integrării şi racordării localităţii la nivel zonal, regional sau internaţional. 

Această integrare se realizează cu succes în condiţiile existenţei unei 
strategii de instruire şi formare a tuturor participanţilor individuali, care vor for-
ma întregul, concretizat printr-o anume formă de organizare convenită. 
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EXPLOATAŢIA FAMILIALĂ. TIPOLOGIE ŞI DESTIN 

Prof. dr. Marin POPESCU 

1. Introducere 

Organizarea socială a producţiei şi formarea agenţilor economici intere-
saţi şi capabili să obţină performanţe, a „actorilor‖ care trebuie să pună în ope-
ră transformările pe care le impune tranziţia la economia de piaţă, spre o socie-
tate cultural – intensivă şi informatizată şi la integrarea în Uniunea Europeană, 
reprezintă una din cele mai „fierbinţi‖ probleme ale schimbării sistemului agrar 
din ţara noastră. Care vor fi formele de organizare a producţiei şi dimensiunea 
lor dezirabilă, în ce măsură acestea vor fi rezultatul desfăşurării nedirijate a 
tranziţiei sau vor fi influenţate de acţiuni guvernamentale, care va fi eficienţa 
economică, socială, ecologică pe care o generează, sunt întrebări de ale căror 
răspunsuri depind în mare măsură mersul şi reuşita tranziţiei. 

Răspunsurile trebuie să pornească de la situaţia creată prin aplicarea 
Legii fondului funciar, a altor reglementări şi de la imperativele tranziţiei în cele 
trei ipostaze. În prezent, în agricultura noastră coexistă: gospodăria agricolă 
individuală, preponderent ţărănească, exploataţia bazată pe munca membrilor 
asociaţi şi exploataţia bazată pe muncă angajată, salariată, care poate fi cu 
capital privat, de stat, majoritar de stat sau cu capital mixt (respectiv cu partici-
parea capitalului străin). 

Unele forme de organizare sunt reconstituiri ale unor „modele‖ din trecu-
tul mai îndepărtat (gospodăriile agricole individuale);‖ altele conţin reminiscenţe 
din trecutul mai apropiat (formele asociative şi societăţile agricole comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat). 

Gospodăriile agricole individuale împreună cu asociaţiile familiale şi so-
cietăţile agricole formează sectorul privat al agriculturii de care depinde în mod 
hotărâtor punerea în valoare a potenţialului agricol al ţării noastre şi securitatea 
alimentară a populaţiei. În cadrul sectorului privat, locul central îl ocupă gospo-
dăria individuală. 
 

Tabelul 1. Forme de organizare  
a agriculturii private 

Specificare 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 

Societăţi agricole  

- număr 4265 3970 3973 3759 

- suprafaţa agricolă, ha 1909576 1770559 1733601 1751961 

- suprafaţa medie, ha 448 446 446 446 
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Specificare 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 

Asociaţii familiale  

- număr 13772 13741 15915 15107 

- suprafaţa agricolă, ha 1762976 1536532 1596885 1439618 

- suprafaţa medie, ha 128 112 100 95 

Gospodării individuale  

- număr 3419736 3578234 3597383 36225758 

- suprafaţa agricolă, ha 7333290 7905372 8052593 8347565 

- suprafaţa medie, ha 2,11 2,21 2,24 2,30 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

 

Structura de organizare a agriculturii este încă în formare, neconsolidată. 
Ceea ce se impune în prezent este elaborarea unei politici de ajustare structu-
rală, aşa cum s-a procedat în toate ţările dezvoltate, promovarea formelor de 
organizare a producţiei agricole nu reminiscenţe ale trecutului ci ca „modele‖ 
deschise spre economia de piaţă, capabile să inducă progres tehnic şi să asi-
gure reducerea marilor decalaje care ne despart de ţările Uniunii Europene. 
 

2. Exploataţia familială – componenta principală a gospodăriei 
agricole individuale 

2.1. Precizări noţionale Gospodăria agricolă individuală nu este sinoni-
mă cu exploataţia familială. Ea are un conţinut mai larg reprezentând o unitate 
agricolă bazată pe proprietatea privată, ai cărei membri lucrează împreună 
pământul propriu sau deţinut sub orice formă, cu unelte, maşini sau animale de 
tracţiune proprii sau închiriate, cu forţe de muncă proprii sau angajate, salaria-
te. Gospodăria agricolă individuală cuprinde: exploataţia familială şi exploataţia 
care foloseşte forţă de muncă angajată. La rândul ei, exploataţia familială este 
de tip ţărănesc sau comercial. Acestea au elemente comune dar şi caracteris-
tici proprii. În ambele entităţi se desfăşoară o activitate gospodărească şi o ac-
tivitate agricolă. Managementul şi munca, integral sau în cea mai mare parte, 
se exercită de familie şi, ca urmare, rezultatele îi aparţin. Ceea ce le deosebeş-
te sunt obiectivele dominante. În timp ce în gospodăria ţărănească este domi-
nantă producţia pentru autoconsum, în exploataţia familială, cu caracter co-
mercial, este dominantă producţia pentru piaţă. Gospodăria ţărănească pune 
accent pe valoarea de întrebuinţare, pe utilitatea produselor pentru consumul 
propriu; preţurile şi piaţa joacă rol minor; puţini producători fac calcule în ter-
meni de costuri şi randamente şi chiar dacă fac acest lucru, nu sunt principali 
determinanţi ai comportamentului lor. 

Exploataţia familială cu caracter comercial urmăreşte cu deosebire va-
loarea de întrebuinţare pentru alţii, în vederea obţinerii unei valori de schimb, a 
unui preţ şi a unui venit net cât mai mare. Pentru asemenea producători pieţele 
şi preţurile joacă un rol hotărâtor; calcularea costurilor şi a randamentelor este 
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o condiţie esenţială pentru evitarea riscului, pentru supravieţuire şi dezvoltare. 
Asemenea împrejurări le determină un comportament economic distinct, sub-
ordonat obţinerii de venit care se manifestă în preocuparea pentru alocarea cât 
mai raţională a resurselor şi în utilizarea lor, în valorificarea produselor, în do-
rinţa de a fi competitivi, de a face faţă concurenţei. 

Cea de-a treia componentă a gospodăriei agricole individuale are ca trăsături 
caracteristice principale: desfăşurarea activităţii agricole cu forţă de muncă angaja-
tă, exercitarea managementului de către proprietar sau de persoane distincte, spe-
cializate în acest domeniu, orientarea producţiei pentru piaţă, scopul urmărit fiind 
obţinerea de profit. 

 
2.2. Destinul exploataţiei familiale: opinii contradictorii. În legătură cu 

perspectivele exploataţiei familiale se exprimă opinii diferite. La un pol se află 
cele care o idealiează iar la celălalt cele care o privesc cu rezervă ca alternati-
vă pentru viitor. Primele au în vedere unele realizări din perioada interbelică şi 
faptul că reprezintă forma dominantă în ţările dezvoltate. Celelalte, conside-
rând-o de mici dimensiuni, pun accent pe limitele acesteia în inducerea progre-
sului tehnologic şi obţinerea de performanţe comparabile cu exploataţiile de 
mari dimensiuni. 

în aprecierea exploataţiei familiale considerăm că trebuie depăşite atât 
romantismul agrar, cât şi subevaluarea posibilităţilor ei pentru a contribui la re-
vigorarea agriculturii. 

Exploataţia familială prezintă o serie de avantaje de care trebuie să se 
ţină seama: 

a)  temperează exodul populaţiei rurale spre centrele urbane şi evită „de-
şertificarea‖ care s-a produs în alte ţări cu efecte nedorite din multe 
puncte de vedere; 

b)  evită polarizarea producătorilor agricoli, favorizând formarea clasei 
mijlocii; 

c) exploataţiile familiale ar putea cel mai bine să acţioneze ca agenţi 
socio-economici care să menţină aşezările umane pe întreg teritoriul 
naţional, să stimuleze dinamismul socio-economic al comunităţilor ru-
rale, să modeleze şi să dezvolte peisajul rural; 

d)  în exploataţiile familiale sunt scăzute aşa-numitele costuri de tranzac-
ţie, respectiv cele provocate de angajarea forţei de muncă, de supra-
vegherea şi controlul ei etc. Acesta este un avantaj faţă de exploataţiile 
mari bazate pe muncă salariată şi chiar asociativă care se reflectă po-
zitiv în costurile totale, diminuând sau anihilând avantajul de scală; 

e)  exploataţiile familiale desfăşoară o activitate mai „prietenoasă‖ cu na-
tura, cu mediul înconjurător, la aceasta contribuind legătura mai 
strânsă a agricultorului cu pământul care îi aparţine, inclusiv senti-
mentală, ceea ce contribuie la realizarea unei agriculturi durabile; 
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f)  exploataţiile familiale au o mare capacitate de rezistenţă şi de adapta-
re la diferite conjuncturi economice, sociale, politice. Această particu-
laritate este favorizată de tripla identitate a agricultorului – de proprie-
tar de pământ, de manager şi de om de afaceri care conduce activita-
tea exploataţiei investind capital şi de muncitor, din care rezultă cele 
trei forme de venit: rentă pentru pământ, profit pentru capitalul investit 
şi salariu pentru munca prestată. În împrejurări dificile, pentru a ră-
mâne în agricultură, el poate renunţa la rentă, se poate resemna cu o 
rată a profitului sub cea medie şi cu un salariu minim, suficient pentru 
a-şi satisface nevoile sale de bază. O asemenea rezistenţă este mai 
greu de realizat de exploataţiile nefamiliale mari, fapt dovedit şi de 
experienţa ţării noastre; 

g)  în aceeaşi ordine de idei, menţionăm şi posibilităţile mai mari de re-
profilare a producţiei exploataţiilor familiale în funcţie de semnalele 
pieţei, flexibilitatea, capacitatea de restructurare şi de adaptare la 
schimbările produse în mediul ambiant; 

h)  în favoarea exploataţiilor familiale pledează şi infirmarea unor teze cu 
largă circulaţie pentru anumite perioade şi caracteristice unor ţări. Te-
za potrivit căreia inovaţiile tehnologice, considerate a fi motorul cel 
mai important al producţiei, ar fi posibile numai în exploataţiile mari, 
este infirmată de datele statistice care arată că ferma familială este 
forma dominantă de organizare agricolă în SUA şi în celelalte ţări 
dezvoltate; faptul că exploataţiile familiale din aceste ţări şi-au sporit 
dimensiunile pe măsura inducerii progresului tehnologic, continuând 
să-şi păstreze caracterul familial în marea majoritate a cazurilor, in-
firmă teza cu privire la apariţia spontană şi în proporţie de masă a ca-
pitalismului în agricultură din mica producţie, teză care a ocupat un 
loc important în fundamentarea colectivizării agriculturii şi politicii de 
îngrădire şi eliminare a ţărănimii înstărite. Aşadar, exploataţiile fam i-
liale nu sunt refractare la progresul tehnologic, se adaptează la cerin-
ţele economiei de piaţă moderne, fară să-şi schimbe natura social – 
economică. 

În Uniunea Europeană, spre exemplu, fermele „nefamiliale‖ reprezentau 
în 1989 doar 6,8% din totalul fermelor, celelalte fiind ferme care foloseau nu-
mai munca familiei (70,4%) sau în completare muncă angajată, dar sub 50% 
din totalul unităţilor de muncă/an (22,9%). În Uniunea Europeană în 1987, 
munca provenită de la muncitorii care nu erau membri ai familiilor fermierilor a 
reprezentat 19,5% din munca totală exprimată în unităţi de muncă/an. Cel mai 
redus procent a fost în Belgia (5,2%), iar cel mai ridicat în Regatul Unit 
(40,3%). În S.U.A., forţa de muncă salariată din agricultură reprezenta în 1988, 
32,4% iar cea familială 71,6%. Aceste date evidenţiază faptul că agricultura din 
cele mai dezvoltate ţări este reprezentată de unităţi în marea lor majoritate ne-
capitaliste, la aceasta contribuind: specificul agriculturii în care posibilităţile de 
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concentrare şi specializare sunt mai reduse comparativ cu alte ramuri; faptul că 
munca salariată este mai puţin concordantă cu cerinţele producţiei agricole; 
marea forţă de adaptare la exigenţele pieţei concurenţiale a exploataţiilor fami-
liale şi interesul economic şi politic al statelor respective exprimat în politicile 
agricole. 

 
2.3. Starea actuală a exploataţiilor familiale. În prezent, tipul dominant 

îl constituie exploataţiile de dimensiuni foarte mici şi mici, orientate prioritar 
spre autoconsum, nespecializate, cu profil mixt, care practică o agricultură ex-
tensivă, folosind parţial timpul de lucru şi care au un grad redus de integrare în 
plan vertical şi orizontal şi evident, în economia de piaţă (Tabelul 2.). 

Cea mai mare parte a exploataţiilor familiale intră în categoria celor de-
spre care Virgil Madgearu scria că „... agricultorul cu familia sa nu găsesc un 
câmp îndestulător pentru activitatea forţelor lor de muncă ... şi nu sunt în stare 
să dea o asigurare a existenţei celor ce muncesc‖ (Madgearu V., 1932). Exis-
tenţa lor, aprecia şi Victor Slăvescu, are ca rezultat „... degradarea progresivă 
a omului, principalul factor de producţie nevoit să se mulţumească cu un nivel 
de trai inferior nevoilor de reconstrucţie fiziologică‖ (Slăvescu V., 1933). 

Starea actuală a exploataţiilor familiale (inima agriculturii României) se 
reflectă nu numai în nivelurile scăzute ale producţiei, productivităţii, rentabilită-
ţii, competitivităţii, ci şi în poziţia ţăranilor faţă de pragul sărăciei: 44 % se situ-
ează sub pragul sărăciei, 37 % între nivelul de subzistenţă şi nivelul decent şi 
numai 18 % peste nivelul decent (Zamfir C., 1994). Nivelul lunar al veniturilor 
gospodăriilor de ţărani a fost în 1995 cu 22 % mai mic decât cel înregistrat pe 
ansamblul gospodăriilor (Raportul dezvoltării umane, 1996). 

 

Tabelul 2. Tipul dominant al exploataţiilor agricole familiale 
Criterii Tipul dominant Observaţii 

Forma de proprietate Exploataţii bazate pe pro-
prietatea particulară 

Formate în temeiul Legii fondului funciar 
la care se adaugă cele din zonă neco-
operatizivată 

Provenienţa forţei de 
muncă 

Exploataţii familiale Unirea forţei de muncă, inclusiv mana-
geriale, cu mijloacele de producţie, are 
loc fără mijlocirea pieţei muncii 

Vârsta conducătorului 
gospodăriei 

Exploataţii cu conducători 
vârstnici 

In 56% din exploataţii conducătorii lor se 
încadrează în grupa 40-59 ani, în 23,7% 
în grupa 60 ani şi peste şi numai în 
20,3% în grupa de vârstă de până la 39 
ani 

Dimensiunea (exprimată 
prin suprafaţa de teren) 

Exploataţii foarte mici şi 
mici 

Suprafaţa medie este de 2,3 ha (exclu-
siv cea din asociaţiile familiale), dife-
renţiată zonal şi pe judeţe în funcţie de 
densitatea populaţiei, „raritatea‖ sau 
„abundenţa‖ suprafeţelor de teren, gra-
dul de asociere s.a. Exploataţia cu până 
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Criterii Tipul dominant Observaţii 

la 5 ha reprezintă 88,91%, cele între 5 şi 
10 ha – 10,78%, iar cele cu peste 10 ha 
doar 0,30% (Anexa 1). 

Destinaţia produselor Exploataţii pentru auto-
consum 

Din venitul total al familiilor de ţărăni 
54,8% reprezintă contravaloarea pro-
duselor agroali- mentare destinate 
pentru consumul propriu şi numai 18,2% 
se obţine din vânzarea produselor pe 
piaţă. Producţia pentru piaţă apare ca 
funcţie secundară a exploataţiilor. 

Profilul producţiei Exploataţii cu profil mixt în zonele colinare prevalează creşterea 
animalelor şi cultura cartofului, iar în 
cele de câmpie – culturile cerealiere, 
plantele tehnice şi horticultura. 

Caracterul producţiei 
(reproducţiei) 

Predominant extensiv Se exprimă în: volumul ridicat al muncii 
productive; intensitatea redusă a capi-
talului (utilizarea scăzută a irigaţiilor, 
substanţelor chimice, materialului bio-
logic cu valoarea ridicată ş.a.); den-
sitatea mică şi în descreştere a animale-
lor la 100 ha; nivelul scăzut al producţiei 
medii şi productivităţii muncii; oscilaţii 
mari ale producţiei în raport de condiţiile 
atmosferice. 

Gradul de utilizare a tim-
pului de lucru 

Exploataţii cu timp parţial în agricultură există un şomaj ascuns de 
mari proporţii, cu efecte negative asupra 
producţiei, productivităţii muncii, venitu-
rilor şi nivelului de trai. 

Forma de exploatare a 
pământului 

Exploataţii care lucrează 
suprafeţele de teren pro-
prii 

Exploatarea în dijmă sau în arendă n-a 
adus schimbări semnificative, o parte 
din pământul neagricultorilor fiind dat în 
arendă societăţilor agricole şi 
agromecurilor. 

Integrare Exploataţii cu grad redus 
de integrare verticală şi 
orizontală 

 

 

Starea precară a exploataţiilor familiale nu este favorabilă realizării unei 
producţii agricole performante şi competitive pe piaţa internă şi externă şi unui 
nivel de viaţă decent producătorilor agricoli. Aceste exploataţii, şi nu numai ele, 
sunt profund marcate de penuria de capital bănesc şi de bunuri capital, de 
transferul masiv de venit în alte sectoare pe calea creşterii aberante a preţurilor 
factorilor de producţie, a dobânzilor mult prea real pozitive, împovărătoare, de 
măsurile de înăsprire a creditării, de o diminuare drastică a subvenţiilor şi a 
alocaţiilor bugetare, de o reducere a taxelor vamale şi în consecinţă a protecţi-
ei faţă de produsele străine care pătrund pe piaţa internă, subvenţionate în ţări-
le lor de origine. 
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Angajarea agriculturii în tranziţia spre economia de piaţă şi în cursa pen-
tru integrarea în Uniunea Europeană impune acţiuni şi măsuri realiste care să 
favorizeze conversia exploataţiilor familiale de tip ţărănesc în exploataţii fam i-
liale cu caracter comercial, moderne, capabile de performanţe în producţie şi 
putere competiţională. 
 

3. Direcţii de acţiune pentru formarea exploataţiilor familiale mo-
derne 

Conţinutul activităţii pentru formarea exploataţiilor familiale moderne îl 
constituie ridicarea capacităţilor lor economice şi competitive în concordanţă cu 
cerinţele agriculturii viitoarei societăţi cultural-intensive şi informatizate şi ale 
integrării în Uniunea Europeană. 

Principalele direcţii de acţiune ar fi: ajustarea dimensiunii exploataţiilor; 
deplasarea centrului de greutate de la factorii tradiţionali la cei calitativi 
asigurându-se un avantaj concurenţial durabil; formarea polilor de antrenare a 
exploataţiilor familiale, integrarea verticală şi orizontală; crearea de alternative 
pentru agricultura cu timp parţial în vederea ocupării timpului disponibil, creşte-
rea productivităţii muncii şi a veniturilor agricultorilor; crearea mediului concu-
renţial şi al concurenţei loiale; implicarea puterii publice. 

 
3.1. Ajustarea dimensiunii exploataţiilor: Creşterea dimensiunii ex-

ploataţiilor este o condiţie esenţială pentru a fi viabile, respectiv, pentru a asi-
gura o activitate rentabilă şi venituri acceptabile pentru agricultori. 

Principalele căi prin care se poate realiza creşterea dimensiunii exploata-
ţiilor sunt arendarea, liberalizarea vânzării-cumpărării de terenuri agricole, 
acordarea de rente viagere şi asocierea. 

 
3.1.1. Arendarea. Condiţiile care favorizează arendarea constau atât în 

numărul mare al proprietarilor neagricultori sau în vârstă care nu-şi pot lucra 
pământul, oferindu-l spre arendare, cât şi în existenţa unui cadru legislativ dat 
de Legea arendării şi de normele metodologice de calculare a arendei. Deşi s-
a extins în ultimii ani, arendarea întâmpină anumite obstacole: „concurenţa‖ 
dijmei; aversiunea ţăranilor mai vârstnici faţă de arendăşie pentru caracterul 
exploatator generat în trecut; numărul redus de întreprinzători care să-şi asu-
me riscul formării unei exploataţii pe baza pământului arendat; lipsa de capital; 
micimea parcelelor de teren oferite spre arendare şi dificultatea de a le coma-
sa; existenţa suprapopulaţiei agrare care se manifestă ca factor de conservare 
a micii proprietăţi şi exploataţii atât timp cât nu este atrasă în alte activităţi; in-
suficienta cunoaştere a legislaţiei sau eludarea ei. 

Arendarea reprezintă o alternativă profitabilă pentru cei care, din diferite 
motive, nu pot să lucreze pământul de care dispun; conduce la formarea unor 
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exploataţii de dimensiuni mai mari, cu caracter comercial, care favorizează 
practicarea unei agriculturi performante; necesită eforturi financiare mai reduse 
în comparaţie cu cumpărarea de pământ, fapt care permite arendaşilor să facă 
investiţii în utilaje şi materiale pentru producţie; cei care arendează îşi păstrea-
ză proprietatea asupra pământului, asigurându-şi o sursă permanentă de venit; 
în eventualitatea vânzării terenului arendat, arendaşii au drept de preemţiune 
după coproprietari şi vecini. 

în acelaşi timp, arendarea este generatoare de inechitate, favorizând 
apariţia unor grupuri sociale care încasează venituri din arendare; pentru aren-
daş arenda este element de cost şi deci de diminuare a venitului brut, respectiv 
a profitului; pentru societate, arenda cuprinsă în preţul produselor, influenţează 
preţul acestora acţionând ca un impozit pe care trebuie să-l plătească proprie-
tarilor de pământ; urmărind venitul imediat, arendaşul se preocupă mai puţin 
de ridicarea capacităţii productive a pământului prin investiţii cu efecte pe ter-
men lung cum sunt îmbunătăţirile funciare; ori de câte ori apar greutăţi în eco-
nomie care lovesc în producătorii agricoli, arendaşii au tendinţa de a trece de 
la culturi mai intensive, care necesită o cheltuială mai mare de muncă şi capi-
tal, la culturi mai extensive, pentru a-şi scoate mai uşor şi cu un risc mai mic 
beneficii. Toate acestea evidenţiază necesitatea creării unui astfel de cadru 
juridic şi instituţional care să asigure un echilibru între interesele proprietarilor 
şi ale arendaşilor. 

 
3.1.2. Liberalizarea vănzării-cumpărării de terenuri agricole. Liberalizarea 

acestui segment al pieţei pământului presupune o serie de precondiţii: 
a) clarificarea deplină a drepturilor de proprietate şi de circulaţie a tere-

nurilor, inclusiv din domeniul privat al statului; 
b) eliberarea titlurilor de proprietate, care până în prezent s-a realizat 

pentru mai puţin de 4/5 din cei îndreptăţiţi; 
c) crearea Agenţiei de Dezvoltare şi Amenajare Rurală sau a altei institu-

ţii, care să aibă un rol important în funcţionarea pieţei funciare şi în dezvoltarea 
activităţilor economice din spaţiul rural, cu atribuţii şi pârghii corespunzătoare 
nevoilor şi corect dimensionate, evitându-se substituirea instituţiilor pieţei prin 
măsuri administrative – centraliste; 

d) punerea în operă a prevederilor Legii privind cadastrul general şi pu-
blicitatea imobiliară; 

e) fluidizarea pieţei funciare, acordarea de credite în condiţii avantajoase 
pentru cumpărarea de pământ prin sistemul bancar existent sau prin înfiinţarea 
unor bănci specializate; 

f) soluţionarea problemelor pe care le ridică folosirea pământului ca ga-
ranţie pentru obţinerea de credite; 

g) crearea unui mecanism economic de reglare, a unui sistem de stabili-
zatori care ar cuprinde: impozitul funciar, arenda, preţul indicativ al pământului, 
preţul de piaţă, preţul garanţie, impozite pentru dreptul de succesiune asupra 



   103 

 

 

pământului, impozite pentru vânzare – cumpărare, amenzi pentru daune eco-
logice ş.a. 

Mersul reformei în ţara noastră, inclusiv în agricultură, a fost grevat de 
subaprecierea cercetării şanselor şi pericolelor unor .acţiuni proiectate şi între-
prinse. Rezultatul s-a concretizat nu numai în întârzieri, ci şi în efecte nedorite, 
greu de înlăturat. În liberalizarea pieţei pământului se impune luarea în consi-
derare a acestei experienţe. Indiscutabil, liberalizarea vânzării – cumpărării de 
terenuri reprezintă o şansă pentru schimbări importante în structura de proprie-
tate şi de organizare a producţiei agricole de natură să stimuleze dezvoltarea 
agriculturii. Ca rezultat se va realiza ameliorarea structurii de proprietate asu-
pra pământului, îndeosebi pe seama suprafeţelor deţinute de neagricultori; 
pământul va deveni în mai mare măsură proprietatea celor care se ocupă de 
agricultură; va fi depăşită limita celor 10 ha prevăzută de Legea fondului funci-
ar pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate; vor creşte di-
mensiunile fermelor agricole, cerinţă esenţială pentru formarea unei agriculturi 
performante şi competitive; acordarea de facilităţi familiilor tinerilor agricultori 
va determina o îmbunătăţire a structurii de vârstă a producătorilor agricoli, şi va 
contribui la crearea unei noi generaţii de agricultori, receptivi la tehnologiile 
performante şi cu motivaţie pentru agricultura de mare randament; aplicarea 
dreptului de preemţiune al coproprietarilor, vecinilor sau arendaşilor va contri-
bui la diminuarea fărâmiţării suprafeţelor de teren cu efecte benefice asupra 
producţiei, costurilor şi rentabilităţii. 

Dar liberalizarea vânzării-cumpărării de pământ nu exclude posibilitatea 
apariţiei unor pericole, fenomene şi procese economice cu influenţe negative 
asupra producţiei, costurilor, structurii sociale, relaţiilor dintre diferite grupuri 
sociale. Există pericolul ca unii producători agricoli să-şi piardă pământul, 
agravându-şi situaţia economică şi socială, aşa cum s-a întâmplat după prece-
dentele reforme agrare; o parte din veniturile create în această ramură, care 
sunt în general reduse şi neîndestulătoare pentru nevoile de dezvoltare a agri-
culturii vor părăsi sfera producţiei agricole, transferându-se în alte ramuri şi 
sectoare de activitate. Acesta va fi „tributul‖ pe care producătorii agricoli îl vor 
plăti pentru prevederea exagerat de generoasă a Legii fondului funciar de a 
beneficia de pământ cei care nu se ocupă de agricultură; în condiţiile ţării noas-
tre în care producătorii agricoli, în marea lor majoritate dispun de suprafeţe 
mici de terenuri şi de venituri mici, cheltuiala de capital bănesc pentru cumpă-
rarea de pământ, va reduce posibilităţile acestora de investiţii în producţia agr i-
colă – mijloace tehnice, tehnologii, material biologic etc, va îngusta baza eco-
nomică a reproducţiei, reprezentând un factor de frânare a dezvoltării exploata-
ţiei familiale; o situaţie agravantă poate fi generată de îndatorarea producător i-
lor agricoli pentru procurarea sumelor de bani necesare cumpărării de terenuri 
agricole; preţul plătit pentru cumpărarea de pământ, trebuind să fie recuperat, 
va spori costurile de producţie individuale şi, prin intermediul lor, va exercita o 
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presiune asupra preţurilor de producţie ale produselor, influenţând în ultima 
linie costul alimentaţiei pentru întreaga populaţie. 

Pentru evitarea acestor pericole sau diminuarea efectelor negative con-
siderăm necesare: 

a) sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti defavorizate şi din zone defavorizate 
prin reduceri sau scutiri de impozite, ajutoare sociale acordate preferenţial etc; 
acestea nu exclud dispariţia unor ferme private care nu sunt în stare să desfă-
şoare o activitate cu beneficii în pofida sprijinului pe care îl primesc; 

b) stimularea formării de asociaţii în cadrul cărora se păstrează dreptul 
de proprietate asupra pământului; 

c) promovarea de măsuri favorabile arendării terenurilor agricole care pe 
lângă faptul că nu aduce modificări dreptului de proprietate asupra pământului 
generează efecte pozitive asemănătoare cumpărării terenurilor agricole cu ce-
rinţe mai reduse de capitaluri şi deci cu posibilităţi mai mari de investiţii; 

d) completarea legislaţiei prin adoptarea unor legi cum ar fi legea privind 
tranzacţiile funciare care să cuprindă prevederile referitoare la toate formele de 
„marfalitate‖ a pământului şi la instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, legea 
cooperaţiei, legea creditului agricol ş.a. 

Contrar unor opinii care neagă necesitatea intervenţiei publice în organi-
zarea şi funcţionarea pieţei pământului, absolutizând mecanismele pieţei libere 
şi virtuţile acesteia, fără să ţină seama de faptul că pământul nu este orice fel 
de marfa, că el nu este numai factor de producţie ci şi condiţie esenţială de 
existenţă a oamenilor, a naţiunii, considerăm că mecanismele pieţei şi inter-
venţia puterii publice nu se exclud, ci, dimpotrivă, se presupun, sunt forţe com-
plementare. Intervenţia statului, ca reprezentant al interesului societăţii, se rea-
lizează prin stabilirea cadrului legislativ şi instituţional, al „regulilor jocului‖ şi 
prin controlul respectării acestora, prin acţiuni care să reducă dezavantajele pe 
care le-ar putea genera jocul liber al forţelor pieţei şi să evite ceea ce s-ar pu-
tea numi manifestări ale capitalismului sălbatic care, în acest domeniu, ar pu-
tea lua forme cu efecte economice şi sociale mult mai grave decât în alte sec-
toare de activitate. Sunt generatoare de pericole atât opiniile care neagă nece-
sitatea intervenţiei puterii publice, preamărind virtuţile pieţei libere, ale „mâinii 
invizibile‖ care ar determina acţiunile agenţilor economici etc. cât şi cele care 
subestimează mecanismele pieţei libere, exacerbând rolul intervenţiei puterii 
publice. 

 
3.1.3. Asocierea producătorilor agricoli. Analizele prospective scot în 

evidenţă faptul că sporirea dimensiunii exploataţiilor familiale, chiar în condiţiile 
liberalizării pieţei pământului, va fi lentă. O alternativă la această situaţie o re-
prezintă dezvoltarea formelor asociative, cooperatiste. Ea este cea mai rapidă 
cale de concentrare a producţiei şi de diminuare a efectelor negative ale ato-
mizării proprietăţii şi exploataţiilor; această orientare a producţiei se face în 
condiţiile păstrării proprietăţii particulare a membrilor asociaţi asupra pământu-
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lui; nu solicită bani nici pentru arendarea sau cumpărarea de pământ, nici pen-
tru angajarea de forţă de muncă; în exploataţiile cooperatiste se realizează 
producţie de scală fară costuri de tranzacţie, condiţii favorabile pentru aplicarea 
de tehnologii avansate, pentru creşterea productivităţii şi eficienţei, sporirea 
forţei concurenţiale, a producătorilor agricoli, evitarea sau frânarea apariţiei 
şomajului. 

În prezent, există 3759 de societăţi agricole cu 1,8 milioane ha suprafaţă 
agricolă şi 15107 asociaţii familiale cu 1,5 milioane ha, suprafaţa medie fiind de 
446 ha în primul caz şi 95 ha în al doilea. În judeţele din câmpie, suprafaţa de 
teren cuprinsă în societăţile agricole şi asociaţii familiale depăşeşte 50 % din 
suprafaţa lor agricolă. În schimb în 15 judeţe, în principal din zone colinare, so-
cietăţile agricole şi asociaţiile familiale sunt aproape inexistente deţinând mai 
puţin de 10% din suprafaţa agricolă a judeţului. 

În privinţa viitorului formelor cooperatiste în producţia primară, unii spe-
cialişti în domeniu, manifestă scepticism pornind de la locul pe care acest tip 
de exploataţii îl ocupă în ţările dezvoltate. 

Se susţine că aceste asociaţii şi societăţi ar fi fără viitor şi, ca atare, o 
politică de stimulare a lor ca formă de producţie primară ar fi contraproductivă; 
se previzionează că ele vor abandona activităţile de producţie şi vor deveni or-
ganizaţii de servicii sau se vor dizolva, neţinându-se seama, pe de o parte, de 
experienţa mondială care arată că procesele care au loc într-o ţară nu sunt 
identice cu cele din alte ţări, iar pe de altă parte de realitatea din unele ţări ca-
pitaliste ca Franţa sau foste socialiste ca Ungaria, Republica Cehă şi Republi-
ca Slovacă în care partea din suprafaţa totală agricolă deţinută de cooperative 
este net superioară celei din România: 55% în Ungaria, 48% în Republica Ce-
hă şi 63% în Republica Slovacă, mărimea medie a cooperativelor fiind de 1702 
ha în Ungaria, 1430 ha în Republica Cehă şi 1665 ha în Republica Slovacă. 
Datele prezentate arată poziţia inferioară a tării noastre comparativ cu a celor-
lalte ţări foste socialiste în privinţa folosirii formelor cooperatiste în agricultură 
ca o cale de depăşire a economiei ţărăneşti, de autoconsum, reticentă la me-
canismele pieţei. Diferenţa nu este numai de dimensiune a exploataţiilor ci şi 
de comportament economic, de atitudine faţă de factorii de competitivitate. În 
condiţiile dificile din ultimii ani, societăţile agricole şi asociaţiile familiale au fo-
losit în mai mare măsură, comparativ cu gospodăriile individuale, seminţe se-
lecţionate, îngrăşăminte chimice, mijloace mecanice, credite bancare obţinând 
producţii mai mari la hectar, ceea ce relevă netemeinicia unor aprecieri globale 
negativiste şi justifică necesitatea acordării unei atenţii sporite acestor unităţi în 
politica agricolă în pregătirea managerială a celor care şi-au asumat rolul de 
organizare şi conducere, în cunoaşterea principiilor cooperaţiei moderne, asis-
tenţă tehnică, facilităţi în procurarea factorilor de producţie. 

 

3.2. Promovarea factorilor calitativi. Suportul logistic al dezvoltării ex-
ploataţiilor familiale şi al agriculturii în ansamblu, îl constituie deplasarea ac-



106 
 

 

centului de la determinantele clasice – pământ, muncă şi capital spre capacita-
tea de a le utiliza cu maximă eficienţă prin promovarea factorilor calitativi. 

 
3.2.1. Pe primul plan se situează – dezvoltarea cunoaşterii – resursă in-

epuizabilă, extensibilă la infinit care, după aprecierea lui Alvin Toffler, acţio-
nează ca multiplicator al averii şi forţei. Aceasta presupune realizarea unui ni-
vel superior de pregătire culturală şi profesională a populaţiei ocupate în agri-
cultură, formarea unui nou tip de producător agricol cu solide cunoştinţe din 
domeniul agronomiei, zootehniei, * economiei, marketingului, informatizării. Da-
tele statistice evidenţiază fenomene care nu se înscriu în această cerinţă. În 
ultimii ani, numărul celor cuprinşi în liceele agricole şi şcolile profesionale agr i-
cole s-au redus considerabil (Anexa 2). 

O deteriorare a cunoscut şi învăţământul primar din mediul rural. Numai 
numărul studenţilor din facultăţile agricole este în creştere dar nu în măsură să 
umple golul creat de specialiştii agricoli care au părăsit agricultura. Asemenea 
fenomene reprezintă obstacole pe termen mediu şi lung în formarea unei agr i-
culturi performante şi competitive. Concluzia care se impune este dezvoltarea 
învăţământului cu profil agrar, transformarea pregătirii forţei de muncă pentru 
agricultură, în domeniul prioritar al politici agricole. 

 

3.2.2. O faţetă distinctă a cunoaşterii se referă la management şi cultura 
managerială care reprezintă unul din principalele puncte slabe ale agriculturii 
noastre în prezent. Progresul exploataţiilor agricole depinde în cel mai înalt 
grad de calitatea activităţii manageriale, de competenţa şi priceperea de care 
trebuie să dea dovadă managerii în procesul realizării funcţiilor conducerii – de 
prevedere, organizare, coordonare, declanşarea activităţilor, controlul şi regla-
rea activităţii. 

Conducătorii exploataţiilor au nevoie de instruire în problemele de ma-
nagement prin cursuri de scurtă durată, în special pentru cei tineri, de servicii 
de consultanţă pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a exploataţiei, pentru 
eficientizarea activităţii, pentru marketing, precum şi de informaţii permanente 
şi operative prin forme adecvate, informaţiile având o importanţă comparabilă 
cu a resurselor naturale. 

 
3.2.3. Creşterea gradului de valorificare a factorilor naturali şi umani şi 

diminuarea decalajului de performanţă faţă de ţările dezvoltate depind în mare 
măsură de înnoirea aparatului tehnic. Deşi numărul de tractoare şi maşini agri-
cole este în creştere, agricultura noastră este nu numai cantitativ mai slab în-
zestrată cu mijloace tehnice comparativ cu ţările din Uniunea Europeană, dar şi 
calitativ, respectiv din punctul de vedere al parametrilor tehnico – economici. În 
plus, ele au un grad avansat de uzură fizică şi morală (54% din tractoare şi 
83% din combine au o vechime de peste opt ani). Cu asemenea mijloace teh-
nice agricultura noastră este condamnată să piardă în competiţia cu ţările din 
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Uniunea Europeană. În condiţiile înnoirilor aparatului tehnic care caracterizea-
ză agricultura ţărilor dezvoltate nimic nu este mai păgubitor decât conservarea 
unui aparat de producţie învechit. 

Alocarea unor fonduri sporite pentru investiţii din partea producătorilor 
agricoli şi acordarea de facilităţi din partea statului reprezintă una din priorităţile 
actualei etape de dezvoltare a agriculturii noastre. 

 

3.2.4. În formarea exploataţiilor moderne şi realizarea unei agriculturi 
performante şi competitive, un rol crescând revine tehnologiilor avansate, do-
meniu în care în ultimii ani s-a manifestat un regres exprimat în reducerea su-
prafeţelor irigate (Anexa 3), înlocuirea într-o anumită măsură a mecanizării cu 
munca manuală sau cu tracţiunea animală, diminuarea drastică a cantităţii se 
substanţe chimice şi naturale (Anexa 4), precum şi a materialului biologic de 
valoare ridicată. Pe fondul acestor tendinţe a avut loc o valorificare redusă a 
factorilor – pământ, muncă şi bunuri capital de care dispune agricultura, care 
explică în mare măsură decalajele în nivelurile de producţie dintre agricultura 
noastră şi cea din ţările Uniunii Europene şi chiar din estul şi centrul Europei. 

Pe termen scurt, se pot obţine rezultate prin aplicarea tehnologiilor exis-
tente şi statul face eforturi, deosebite în această direcţie concretizate, în facili-
tăţile pe care le acordă producătorilor agricoli. Pe termen mediu şi lung însă o 
importanţă crucială are activitatea de cercetare şi inovativă pentru crearea de 
noi tehnologii, precum şi de extensie a acestora până la utilizatori. Aceasta ar 
însemna, la modul cel mai pretenţios – desăvârşirea stadiilor mecanizării şi 
chimizării şi tranziţia la noul stadiu în care a intrat agricultura din ţările dezvol-
tate şi anume la stadiul biotehnologiilor şi al tehnologiilor informatizate ale cărei 
implicaţii se consideră a fi mai profunde decât ale precedentelor stadii tehnolo-
gice. 

Tranziţia de la predominanţa factorilor cantitativi la predominanţa celor 
calitativi va fi un proces de lungă durată care va solicita mari eforturi investiţio-
nale, orientarea corespunzătoare a cercetării ştiinţifice, conectarea ei la pro-
gramele cercetărilor de vârf din Uniunea Europeană, instituţionalizarea unui 
mecanism de transfer şi de aplicare a creaţiei ştiinţifice şi tehnice în exploataţi i-
le agricole. 

Disponibilitatea pentru aceste eforturi şi direcţii de acţiune este o condiţie 
obligatorie a progresului agriculturii noastre şi o componentă esenţială a pregă-
tirii aderării României la Uniunea Europeană şi a integrării ei în structurile aces-
teia nu ca o rudă săracă condamnată la marginalizare, ci ca o putere econom i-
că în stare să se impună în mediul concurenţional pe baza performanţelor can-
titative, calitative şi a costurilor comparative. Faptul că venim din urmă este un 
dezavantaj, dar oferă şi şansa de a comprima etapele şi de a ocoli sau depăşi 
obstacolele care au marcat înaintarea ţărilor astăzi dezvoltate. 
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3.3. Formarea polilor de antrenare a exploataţiilor agricole. Integra-
rea verticală şi orizontală. În agricultura orientată spre performanţă şi competi-
tivitate există mai puţin loc pentru hazard, locul acestuia fiind luat de programa-
rea activităţii în cadrul unor soluţii integratoare. Această orientare se extinde 
asupra întregului sector agroalimentar, de la programarea culturilor, respectiv a 
producţiei animaliere, trecând prin producţia propriu-zisă şi prelucrare până la 
comercializarea produselor pe pieţele finale. Asemenea schimbări modifică 
procesul de luare a deciziei, în sensul deplasării punctului nodal dinspre ele-
mentul central – producătorul agricol, către extremele sectorului (lanţului) 
agroalimentar – furnizorul de materii prime şi materiale, respectiv, consumato-
rul final. 

În condiţiile preponderenţei exploataţiilor de dimensiuni mici, este impe-
rios necesară adâncirea procesului de integrare verticală şi orizontală a aces-
tora şi formarea unor poli integratori care să constituie forţe motrice ale antre-
nării exploataţiilor agricole în realizarea unei economii agroalimentare moder-
ne. 

Integrarea verticală presupune programarea producţiei agroalimentare 
pe baza contractelor încheiate între agenţii economici care produc materia pri-
mă cu cei care o prelucrează, urmărind asigurarea echilibrului dintre cerere şi 
ofertă, armonizarea intereselor producătorilor şi prelucrătorilor aceluiaşi pro-
dus, precum şi protecţia economică şi socială a părţilor contractante. Ea se re-
feră înainte de toate la produsele care necesită o piaţă organizată şi care nu au 
alternative. Se pot astfel integra: producţia de sfeclă de zahăr cu fabricile de 
zahăr; producţia de floarea-soarelui, soia şi alte seminţe oleaginoase cu fabrici-
le de ulei; producţia de legume şi fructe destinate conservării cu fabricile de 
profil; producţia de struguri de vin cu centrale de vinificaţie; producţia de tutun 
cu fabricile de ţigarete; producţia de hamei cu fabricile de bere etc. Integrarea 
verticală prezintă avantaje atât pentru producătorii agricoli cât şi pentru prelu-
crători. 

Producătorii agricoli capătă certitudinea vânzării întregii producţii con-
tractate la preţul convenit; pot beneficia de anumite servicii din partea prelucră-
torilor – seminţe, îngrăşăminte, transport, avansuri băneşti, consultanţă ş.a., iar 
cei care prelucrează produsele – îşi asigură materia primă necesară, cantitativ, 
dar şi calitativ, la termene şi preţuri convenite. Integrarea verticală, pe filiera 
produsului, poate contribui la realizarea parametrilor de calitate şi fitosanitare, 
corespunzător normelor internaţionale. Un rol important în realizarea integrării 
verticale îl are organizarea producătorilor agricoli în asociaţii profesionale care 
să le reprezinte interesele în negocierile cu reprezentanţii fabricilor de profil şi 
pe plan regional sau naţional în elaborarea politicii produsului. 

Integrarea orizontală vizează asocierea producătorilor agricoli şi forma-
rea de cooperative de aprovizionare cu factori de producţie, de prelucrare şi de 
desfacere a produselor agricole, de credit etc. Ea generează o serie de avanta-
je pentru membrii asociaţi: economie de timp şi de cheltuieli, creşterea forţei 
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concurenţiale, evitarea sau diminuarea riscului de producţie şi de piaţă, venituri 
mai mari ş.a. 

 
3.4. Alternative pentru agricultura cu timp parţial în vederea ocupă-

rii timpului disponibil, creşterii productivităţii muncii şi a veniturilor agri-
cultorilor. În ţara noastră, agricultura cu timp parţial are o mare extindere la 
această situaţie contribuind: dimensiunea redusă a exploataţiilor (de cinci ori 
mai mică decât media Uniunii Europene); ponderea ridicată a populaţiei ocupa-
tă în agricultură în totalul populaţiei ocupate (peste 35% faţă de numai 6% în 
Uniunea Europeană); suprafaţa agricolă redusă ce revine pe o persoană ocu-
pată în agricultură (de patru ori mai mică faţă de media Uniunii Europene). 
Consecinţele acestei situaţii se exprimă în nivelul scăzut al productivităţii mun-
cii din agricultură (35% din populaţia ocupată în agricultură produce 21% din 
PIB naţional); în decalajul considerabil de productivitate faţă de nivelul realizat 
în medie în Uniunea Europeană (PIB/persoană ocupată în agricultura noastră 
este de peste 14 ori mai mic decât cel din Uniunea Europeană); în nivelul scă-
zut al veniturilor producătorilor agricoli comparativ cu cel obţinut de alte catego-
rii sociale din România şi cu cel obţinut de producătorii agricoli din Uniunea Eu-
ropeană. 

Ocuparea timpului disponibil prin extinderea pluriactivităţii este un impe-
rativ al dezvoltării atât la nivelul exploataţiilor agricole cu timp parţial, cărora le-
ar putea asigura venituri suplimentare, cât şi al economiei naţionale, în ansam-
blu. Rezolvarea acestei probleme depinde nu numai de dezvoltarea legăturilor 
agriculturii cu economia naţională, ci şi a raporturilor ei cu spaţiul rural. Ceea 
ce se impune în prezent cu prioritate este o nouă concepţie despre aceste ra-
porturi, concretizată într-o politică îndreptată spre dezvoltarea rurală integrată, 
diversificarea economiei rurale, promovarea unor noi activităţi economice în 
mediul rural, crearea unor noi surse de venituri, alternative sau suplimentare, la 
veniturile existente. 

Dezvoltarea rurală integrată oferă mari posibilităţi de creştere a gradului 
de ocupare a timpului disponibil al producătorilor agricoli în activităţi neagricole. 
Pe primul plan se situează dezvoltarea serviciilor pentru agricultură: de exten-
sie a rezultatelor ştiinţei la utilizatori, de aprovizionare cu factori de producţie, 
de strângere, stocare, distribuţie şi comercializare a produselor, de asistenţă 
tehnică, de credit, de asigurări ş.a. În al doilea rând, ruralul ar putea deveni se-
diul organizării unor activităţi în domeniul producerii factorilor de producţie şi 
prelucrării produselor agricole, descongestionând oraşul şi favorizând integra-
rea agriculturii cu activităţile din amontele şi avalul său. În al treilea rând, un 
domeniu care ar putea asigura o creştere substanţială a ocupării forţei de 
muncă din agricultură îl constituie dezvoltarea infrastructurii economice şi soci-
ale, o mare parte din componentele acesteia vizând agricultura. 

Agricultura cu timp parţial şi corolarul ei – pluriactivitatea nu sunt feno-
mene cu caracter conjunctural. Ele vor continua să se manifeste şi în viitor, im-
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punând elaborarea de programe de dezvoltare rurală bazată pe criterii econo-
mice, sociale şi ecologice, precum şi crearea de instituţii cu atribuţii în acest 
domeniu, inclusiv de finanţare rurală. 
 

3.5. Piaţa şi intervenţiile programate ale puterii publice – forţe com-
plementare. Piaţa concurenţială este principalul reglator al activităţii economi-
ce. Ea oferă agenţilor economici informaţii în legătură cu ce anume trebuie 
produs şi pentru cine. În funcţie de aceste informaţii, agenţii economici alocă 
resurse, combină factorii de producţie, stabilesc tehnologiile pe care le consi-
deră corespunzătoare scopului urmărit. Şi tot piaţa testează oportunitatea de-
ciziilor luate, verifică felul în care s-a realizat concordanţa dintre cerere şi ofer-
tă, măsura în care munca individuală, particulară a fost socialmente necesară. 

Ceea ce le lipseşte agenţilor economici în prezent, fermierilor noştri, este 
un sistem de informaţii anticipative care să micşoreze riscul neîncadrării activi-
tăţii lor în cerinţele pieţei, bazat pe studii de marketing prospectiv. Aceluiaşi 
scop i-ar putea servi desfăşurarea activităţii în cadrul unor programe naţionale 
de producţie la principalele produse, pe baze contractuale ferme. 

Concurenţa loială se înscrie în cerinţele fundamentale ale unei pieţe libe-
re. Din perspectiva producătorilor agricoli particulari se poate vorbi de existenţa 
unui mediu prielnic pentru o piaţă liberă şi o concurenţă loială. Datorită numă-
rului mare şi dimensiunilor reduse ale exploataţiilor, producătorii agricoli parti-
culari au puteri economice limitate care nu pot influenţa hotărâtor nici condiţiile 
de vânzare a produselor lor şi nici pe cele de cumpărare a factorilor de produc-
ţie. 

Văzută din perspectiva furnizorilor şi clienţilor producătorilor agricoli situ-
aţia este diametral opusă. Furnizorii lor sunt, de regulă, mari întreprinderi (cu 
capital de stat sau particular), cu tendinţe monopoliste. Piaţa factorilor de pro-
ducţie este dominată de un număr restrâns de producători – vânzători. Relaţiile 
cu asemenea furnizori sunt de gen oligopol, iar în unele cazuri de duopol sau 
monopol. În această situaţie, condiţiile de vânzare-cumpărare a factorilor de 
producţie, inclusiv preţurile, sunt stabilite de furnizori, producătorii agricoli 
dovedindu-se neputincioşi să le influenţeze. Aşa se explică urcarea aberantă a 
preţurilor factorilor de producţie înglobând în ele risipa, creşterile de salarii fără 
corespondent în productivitate, randamentele reduse, costurile provenite din 
utilizarea incompletă a capacităţilor de producţie, din menţinerea unui personal 
necorelat cu sarcinile de producţie ş.a. 

Situaţia este asemănătoare la vânzarea produselor agricole. Cu excepţia 
pieţei ţărăneşti, piaţa produselor agricole este dominată de un număr restrâns 
de cumpărători puternici – Agenţia Naţională a Produselor Agricole, societăţile 
comerciale de achiziţie a produselor agricole (Comcereal), fabricile de zahăr, 
de ulei, de tutun etc. Relaţiile de piaţă sunt de tip monopson, duopson sau 
oligopson, producătorii agricoli neputându-le influenţa. 
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Relaţiile de schimb, de piaţă, dezavantajează agricultura, fapt scos în 
evidenţă de foarfecele preţurilor. 

 
Tabelul 3. Raportul dintre indicii preţurilor produselor agricole şi 

indicii preţurilor produselor industriale necesare agriculturii perioada 
1990 – 1996 

1990=100 % 

Specificaţie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Indicele preţurilor produselor agricole 642,2 1401,2 4417,9 982,5 12585,0 19535,5 

Indicele preţurilor produselor industriale 
cumpărate de agricultori 

1702,2 2757,7 6590,7 1342 
8,6 

18539,2 30108,6 

Raportul dintre indicele preţurilor pro-
duselor agricole şi indicele preţurilor pro-
duselor industriale cumpărate de agricultori 
(foarfecele preţurilor) 

37,7 50,8 67,0 73,3 67,9 65,0 

Sursa: Traian Lazăr, Dezechilibre în sistemul preturilor pentru agricultură, Adevărul Econo-
mic nr. 11/1997. 

 

Are loc un transfer de venit din agricultură în celelalte ramuri, care după 
estimările Băncii Mondiale şi ale Institutului de Economie Agrară, depăşeşte 
subvenţiile acordate de stat producătorilor agricoli. Transferul de venit prin pre-
ţuri şi tarife, coroborat cu transferul de venit prin dobânzile la credite (mult prea 
real pozitive) şi cu transferul de venit prin arenda plătită proprietarilor de pă-
mânt neagricultori evidenţiază impactul negativ al relaţiilor de piaţă asupra ex-
ploataţiilor agricole şi posibilităţilor de formare de capital. 

 
Pentru îmbunătăţirea relaţiilor de schimb se impun acţiuni în mai multe 

direcţii: 
1) Reducerea tendinţelor monopoliste din amontele şi avalul agriculturii 

prin privatizarea furnizorilor şi beneficiarilor şi prin reglementări antitrust; 
2) Organizarea producătorilor agricoli în cooperative de aprovizionare, 

desfacere, de credit, de asigurări şi altele, precum şi în asociaţii profesionale. 
3) Liberalizarea preţurilor produselor agricole, măsură prin care se înlătu-

ră una din cauzele care au dus la transfer de venit în alte sectoare, la diminua-
rea surselor proprii de dezvoltare şi la crearea impresiei false că agricultura ar 
fi o ramură care nu produce surplus economic ci pierderi şi trebuie întreţinută. 
Odată cu liberalizarea preţurilor apar noi probleme: funcţia preţului de orientare 
a producătorului în alocarea resurselor se realizează post factum; în plus, dato-
rită caracterului mai puţin elastic al cererii de produse agricole, preţurile înre-
gistrează creşteri sau scăderi mult mai mari decât scade sau creşte oferta în 
raport de cererea solvabilă, ceea ce în primul caz afectează consumatorii, iar 
în al doilea caz – producătorii. Ca urmare, şi în condiţiile liberalizării preţurilor, 
considerăm necesară estimarea unor preţuri orientative de care să ia cunoştin-
ţă fermierii înainte de începerea anului agricol şi a unor preţuri de intervenţie la 



112 
 

 

unele produse de interes naţional pentru situaţii limită, folosind în acest sens 
bogata experienţă a ţărilor care au ajuns să aibă o agricultură dezvoltată. 

4) îmbunătăţirea politicii de creditare. În condiţiile penuriei de capital pro-
priu, obţinerea de credite în condiţii avantajoase este esenţială pentru dezvol-
tarea activităţii exploataţiilor familiale. Politica banilor (prea) scumpi, a dobânzi-
lor (stabilite voit) foarte mari pentru frânarea inflaţiei, frânează în acelaşi timp şi 
producţia, micşorează posibilităţile de investire, întârzie conversia gospodăriei 
ţărăneşti în exploataţii familiale moderne. Este necesară formarea unui sistem 
bancar diversificat şi modern echipat, cu ramificaţii în mediul rural, care să vină 
în sprijinul exploataţiilor agricole pe baza unei politici de creditare directă a 
acestora pentru stimularea investiţiilor, folosirea tehnologiilor moderne, creşte-
rea producţie şi îmbunătăţirea calităţii. Un loc aparte în cadrul instituţiilor de 
creditare a exploataţiilor familiale ar trebui să-l ocupe cooperativele de credit 
prin mobilizarea disponibilităţilor băneşti ale populaţiei din mediul rural şi acor-
darea de credit membrilor lor. 

5) Reorientarea subvenţionării exploataţiilor familiale. Întrucât fondurile 
alocate pentru subvenţii sunt reduse iar tendinţa este de diminuare, problema 
fundamentală este sporirea eficienţei utilizării lor prin orientarea spre obiective 
prioritare (inclusiv de dezvoltare rurală) şi spre producătorii cei mai bine situaţi 
din punct de vedere profesional şi antreprenorial. 

În condiţiile actuale subvenţiile sunt un rău necesar, o alternativă mult 
mai bună la situaţia care s-ar crea în urma obţinerii unor producţii insuficiente 
pentru securitatea alimentară a populaţiei, care ar obliga la importuri de ali-
mente – totdeauna costisitoare şi nu de puţine ori însoţite de concesii păgubi-
toare pentru economia naţională. De altfel, toate ţările dezvoltate subvenţio-
nează agricultura şi încă într-o măsură mult mai mare decât ţara noastră. Ten-
dinţa este însă de scădere şi de deplasare spre dezvoltarea rurală. 

6) Implicarea puterii publice în reglarea cererii şi ofertei de produse agr i-
cole prin mijloace economice specifice economiei de piaţă, prevenirea sau co-
rectarea operativă a fenomenelor negative generate de mecanismele pieţei 
libere, asigurarea cadrului legislativ necesar pentru concurenţa loială, protecţia 
producţiei naţionale în schimburile comerciale externe în limitele permise de 
Acordul European de Asociere şi alte reglementări. Analiza realităţilor din eco-
nomia noastră conduce la concluzia îmbinării formelor economiei de piaţă cu 
implicarea raţională a puterii publice în economie, între stat şi piaţă, raporturile 
normale nefiind de adversitate ci de complementaritate. 

Diversificarea serviciilor pentru agricultură în sectorul particular va trebui 
să constituie o preocupare permanentă a organizaţiilor guvernamentale. În 
această privinţă o mare importanţă ar avea-o sprijinirea organizării de coopera-
tive ale producătorilor agricoli în domeniile aprovizionării cu factorii de produc-
ţie, prelucrării, depozitării şi desfacerii produselor, creditului, serviciilor, asigu-
rării de risc etc. Asemenea forme cooperatiste, organizate pe principiile autoa-
jutorării, autoadministrării, autoresponsabilităţii, identităţii, participării deschise 
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au o mare dezvoltare în alte ţări contribuind sub numeroase aspecte la obţine-
rea de performanţe superioare în agricultură. 
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Anexa 1. Gospodăriile agricole individuale pe categorii de mărime 
 

Categorii de mărime 31.12.1 993 31.12.1 1994 31.12.1995 31.12.1 996 

număr % număr % număr % număr % 

sub 0,5 ha 115077 4,59 239345 6,69 265422 7,38 318596 8,79 

De la 0,5 la 1 ha 1154712 33,76 1100695 30,77 1145444 31,84 1136478 31,34 

De la 1 la 3 ha 1289420 37,70 1292543 36,12 1221260 33,95 1183316 32,63 

De la 3 la 5 ha 529264 15,47 567341 15,86 568579 15,80 585594 16,16 

De la 5 la 7 ha 227352 7,11 246810 6,89 256129 7,12 261365 7,22 

De la 7 la 10 ha 103012 3,01 123947 3,46 132999 3,69 129235 3,56 

Peste 10 ha 899 0,02 7553 0,21 7550 0,22 11174 0,30 

Nr. total de gospodării indi-
viduale 

3419736 100,0 3578234 100,0 3597383 100,0 3610494 100,0 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
 

Anexa 2. Instituţiile de învăţământ cu profil agricol 
 

 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994 /1995 

Licee agricole  

- număr 123 120 127 129 131 

- elevi înscrişi 125893 66179 49120 43691 44310 

Şcoli profesionale agricole 

- elevi înscrişi 32252 26470 21671 13327 13383 

- absolvenţi 11482 9406 7153 3715  

Facultăţi agricole (inclusiv medicină veterinară) 

- studenţi înscrişi 7075 8236 9213 9604 9301 

- absolvenţi 459 1057 1276 1445  

Sursa: Agricultura României în perioada 1990-1994, CNS, 1995. 

 
Anexa 3. Suprafaţa amenajată pentru irigat  

 
 U.M. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Suprafaţa totală amenajată mii ha 3168,7 3215,8 3197,2 3202,3 3202,3 3205,2 3211,1 

Suprafaţa agricolă ame-
najată 

mii ha 3066,6 3109,0 3095,3 3099,9 3101,7 3104,3 3110,1 

Suprafaţa utilizată efectiv mii ha    510,7 652,6 783,9 418,2 

Gradul de utilizare a iri-
gaţiilor 

%    16,5 21,0 25,2 13,4 

Surse: Agricultura României în perioada 1990-1994, CNS, 1995; Starea socială şi economia 
României în anul 1995, CNS, 1996. 
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Anexa 4a. Îngrăşăminte chimice aplicate în agricultură – (tone) – 
 

 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Îngrăşăminte chimice 

Total substanfă ac-
tivă 

1199193 1158775 1103075 463704 421452 537721 479227 470137 

din care: – Azot 674759 665240 656094 274936 257759 345647 313035 305877 

- Fosfor 342031 329296 313108 145155 133086 164548 148770 149597 

- Potasiu 182403 164239 133873 43613 30607 27526 17422 14663 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică. 

 

Anexa 4b. Pesticide utilizate în agricultură – (tone) – 
 

 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Insecticide total 

Substanţă activă  45692 29189 18598 8243 6358 5078 3835 3624 

Fungicide total 

Substanţă activă  23357 22917 16455 9411 9612 9357 8967 8342 

Erbicide total 

Substanţă activă  23920 19351 16451 9024 9168 9817 8909 8147 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică. 

 



ATUURI ŞI RESTRICŢII  
ALE EXPLOATAŢIEI AGRICOLE FAMILIALE 

Camelia TOMA,  
Eugen BURCEA,  
Mana TOMESCU 

 

Diversitatea formelor de proprietate şi ponderea covârşitoare a proprietă-
ţii private asupra pământului, dispariţia treptată a poziţiei de monopol a între-
prinderilor cu capital de stat generează numeroase forme de exploatare a ele-
mentului esenţial al activităţii agricole – pământul. Producătorii agricoli pot utili-
za pământul ca proprietari, administratori sau arendaşi. 

Exploataţia agricolă de tip familial este o unitate de producţie şi de con-
sum a cărei finalitate este realizarea unor venituri menite să acopere, cât mai 
complet trebuinţele familiei. Exploataţiile agricole de subzistenţă, de dimensiuni 
reduse, produc în special pentru autoconsum sau îmbină caracterul autarhic al 
producţiei cu comercializarea întâmplătoare a unor cantităţi variabile de produ-
se, ce diferă an de an, în funcţie de condiţiile naturale, de strategia agricultoru-
lui în raport cu preţurile oferite de piaţa internă şi de inflaţie. 

Mediul exterior are impact asupra celui intern, pe măsură ce exploataţia 
(ferma) îşi amplifică şi diversifică relaţiile comerciale şi devine din ce în ce mai 
mare consumatoare de factori de producţie achiziţionaţi de la agenţi economici 
industriali (tractoare şi maşini, utilaje, îngrăşăminte chimice, carburanţi) sau de 
la alte întreprinderi agricole specializate (seminţe, animale de rasă, material 
săditor şi biologic, etc).Interacţiunea dintre mediul intern şi mediul extern con-
stituie axul strategic major pentru integrarea exploataţiei agricole în exigenţele 
economiei de piaţă. 

Restrângerea numărului acestor gospodării, pe măsura modernizării 
tehnice şi economice, în condiţiile funcţionării mecanismelor de piaţă, creează 
posibilităţi de organizare a unor unităţi agricole viabile, care produc pentru co-
mercializare. Numeroşii producători agricoli, răspândiţi pe întreg teritoriul ţării, 
au posibilităţi reduse de informare asupra pieţei interne, dar mai ales externe. 
Totodată, actualele infrastructuri rurale şi sistemele de preluare a produselor 
agricole, cele de aprovizionare cu factori de producţie, precum şi preţurile oferi-
te de întreprinderile de preluare şi prelucrare a produselor agricole, care ade-
sea lucrează în condiţii de monopol, oferă preţuri mici şi sunt rău platnice, tre-
buie privatizate, restructurate şi sprijinite. 
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Pentru a scoate în evidenţă perspectivele de dezvoltare ale exploataţiilor 
agricole familiale din Câmpia Română, am efectuat un studiu pe comuna Ţigă-
neşti, situată în zona periurbană a oraşului Alexandria, care întruneşte condiţii-
le specifice zonei: densitate mare a populaţiei, ponderea ridicată a populaţiei 
inactive (bătrânii care deţin majoritatea terenurilor în proprietate), tineretul care 
nu mai doreşte să rămână în comună şi lucrează în afara ei, dar ale căror veni-
turi constituie baza cheltuielilor pentru producţia agricolă etc. 

 
Tabelul 1. Structura populaţiei 

 
Grupa de vârstă ani Total din care: femei nr. 

nr. % 

0- 16 895 14,8 460 

17-60 2980 49,5 1537 

din care: în agricultură (2134) (35,4) (1101) 

peste 60 2150 35,7 1103 

TOTAL 6025 100,0 3100 

Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Teleorman 
 

În comună locuiesc 3030 de familii grupate în 1570 de gospodării, reve-
nind în medie două familii pe exploataţie. 

Suprafaţa agricolă a comunei este de 5383 ha, din care 4938 ha arabil şi 
188 ha de vii hibride şi aparţine grupei I-a de fertilitate. 

Comuna dispune de un izlaz comunal de 257 ha. În exploatare, 19% din 
terenul arabil este concentrat în cele două societăţi agricole cu personalitate 
juridică, 32% sunt lucrate de Agromec, iar restul (49%) sunt exploatate de aso-
ciaţii familiale şi gospodării individuale. Suprafaţa de teren ce revine în medie 
pe o exploataţie este de 3,3 ha. 

 
Tabelul 2. Gruparea exploataţiilor după suprafaţa în proprietate 

 
Specificare Suprafaţa exploataţiei în hectare 

0,1-1 1,1-3 3,1-5 5,1-7 7,1 – 10 

Nr. exploataţii 188 237 670 355 120 

% 12 15,1 42,7 22,6 7,6 

Sursa: Registrul agricol al comunei Ţigăneşti, judeţul Teleorman 

 

La nivelul comunei există un număr mare de tractoare (165), grupate în 
special în exploataţiile individuale, 25 combine, circa 40 de semănători, 115 
remorci şi 38 autocamioane. Peste 70% din tractoare, pluguri, remorci şi auto-
camioane aparţin sectorului individual. Încărcătura medie pe tractor este de 14 
– 15 ha. 

Principalele activităţi în sectorul vegetal sunt culturile de grâu, porumb, 
floarea soarelui, sfeclă de zahăr, legume, pepeni şi vii hibride, iar în cel animal, 
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îngrăşarea porcilor, creşterea vacilor de lapte, ovinelor şi păsărilor. Randamen-
tele la ha şi pe animal (media ultimilor cinci ani) au fost de 2800 – 3100 kg la 
grâu şi porumb; 13-15 tone la ha la legume, pepeni şi sfecla de zahăr; 2500 1 
la lapte de vacă şi 94 ouă pe găină. 

În prezent, la nivelul comunei se produc: 4500 t grâu, 5500 t porumb, 
2500 t sfeclă de zahăr, 43001 legume şi pepeni, 12.000 hl lapte de vacă şi 
peste 6001 de carne, din care 80% carne de porc. 

Proiecţiile efectuate, la nivelul randamentelor maxime deja realizate în 
anii precedenţi, cu tehnologiile actuale, au permis selectarea activităţilor cu efi-
cienţă ridicată în vederea extinderii lor; totodată au fost diminuate până la eli-
minare cele cu rentabilitate scăzută sau cu risc prea mare. 

Au fost proiectate şi analizate patru variante: 
Vp – cu structura şi randamentele actuale la nivelul preţurilor pieţei libe-

re, în anul 1996; 
V o – cu structura şi randamentele actuale, la nivelul preţurilor garantate 

de stat în 1996; 
Vi – cu structura şi preţurile actuale (piaţa liberă) la nivelul randamentelor 

proiectate; 
V2 – cu structura îmbunătăţită şi preţurile actuale (piaţa liberă), la nivelul 

randamentelor proiectate. 
 

Tabelul 3. Randamentele la ha şi pe animal (comuna Ţigăneşti) 
 

Specificare UM Media 1992 -1996 Perspectiva până în 
2001

x)
 

Grâu kg. 2780 4000 

Porumb kg 3140 6000 

Floarea soarelui kg 1040 2000 

Sfeclă de zahăr kg 15400 40000 

Legume kg 13000 20000 

Pepeni kg 15000 30000 

Vii hibride kg 2600 8000 

Vaci de lapte 1. 2500 3000 

Porci la îngrăşat kg 106 120 

Pui de carne kg 1,5 1,5 

Ouă buc. 94 110 

x) Randamente deja realizate sau potenţial realizabile 

Sursa: Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Alimentaţie – Teleorman, calcule I.E.A. 

 

Cheltuielile cu forţa de muncă au fost stabilite pe baza plăţii efective din 
comună (15.000 lei/z.o. În 1996 şi 20.000 lei/z.o în perspectivă), la nivelul nor-
melor practicate în sistem gospodăresc şi CAP; la lucrări mecanice tarifele sunt 
cele efectiv practicate în 1996, iar cheltuielile materiale în funcţie de volumul şi 
preţul curent al înput-urilor utilizate; s-a inclus şi impozitul pe venitul agricol.  



120 
 

 

S-a considerat că un agricultor cu normă întreagă poate presta în cursul anului 
200 zile om. 

Nu au fost luate în calcul arenda şi dobânda fictivă la capitalul de exploa-
tare, în ipoteza în care agricultorul utilizează teren luat în arendă şi nu dispune 
de capital. 

În structura actuală, faţă de valorificarea pe piaţa liberă care asigură în 
prezent o rentabilitate globală de aproape 47%, valorificarea la preţurile garan-
tate de stat oferă o rentabilitate de numai 22%. De aceea, pentru perspectivă 
am considerat că toate produsele vor avea preţurile aliniate la piaţa liberă în 
funcţie de cerere şi ofertă. 

 
 

Tabelul 4. Mărimea şi structura activităţilor actuale şi de perspectivă 
 

Specificare UM V0 Vi v2 

Grâu ha 1600 1600 900 

Porumb ha 1756 1756 2500 

Floarea soarelui ha 726 726 300 

Sfeclă de zahăr ha 165 165 250 

Legume ha 100 100 150 

Pepeni ha 200 200 300 

Vii hibride ha 188 188 200 

Vaci de lapte cap 485 485 800 

Porci la îngrăşat x) 
cap 

4855 4855 5000 

Ovine cap 3500 3500 3500 

Găini ouătoare Vi cap 9000 9000 20000 

Pui de carne X. 
cap 

4000 4000 60000 

x) rulaj 

Sursa: Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Alimentaţie Teleorman; calcule IEA 

 
 

Tabelul 5. Producţia vegetală şi animală totală din comună in variantele 
realizate şi propuse 

- tone, hl, mii buc. - 

Specificare Vn v, v2 

Grâu 4448.0 6400.0 3600.0 

Porumb 5514.0 10536.0 15000.0 

Floarea soarelui 755.0 1452.0 600.0 

Sfeclă de zahăr 2541.0 6600.0 10000.0 

Legume 1300.0 2000.0 3000.0 

Pepeni 3000.0 6000.0 9000.0 

Struguri hibrizi 490.0 1504.0 1600.0 

Lapte 12125.0 14550.0 24000.0 

Carne: 629,3 822,6 1109,4 



   121 

 

 

Specificare Vn v, v2 

- de porc 515.0 583.0 600.0 
- de pasăre* 21,5 29,8 206,4 

Ouă 846.0 990.0 2200.0 

Miere 10,4 10,7 13,2 

*) găini, pui carne, gâşte, curci, raţe 

Sursa: Camera Agricolă a comunei Ţigăneşti; calcule IEA 

 

Principalii indicatori de performanţă în perspectivă, în care valoarea pro-
ducţiei agricole se dublează şi a profitului creşte de 2,4 ori pe comună şi la ha, 
sunt prezentaţi în tabelul 6. 

În varianta de perspectivă cu structură îmbunătăţită (V2) se va realiza o 
rentabilitate de aproximativ 63%, ceea ce va permite capitalizarea unei părţi 
din surplusul obţinut. 
 

Tabelul 6. Indicatori de performanţă realizaţi şi propuşi 
 

Specificare v„ v„ V, v2 

- total comună, milioane lei - 

Valoarea producţiei agricole 14746.0 12229.0 23631.0 29730.0 

Valoarea adăugată netă 7824.0 5309.0 13331.0 18035.0 

Profit 4686.0 2171.0 8521.0 11471.0 

Rata rentabilităţii % 46,6 21,6 56,4 62,8 

- la hectar, mii lei - 

Valoarea producţiei agricole 2875 2385 4608 5797 

Valoarea adăugată netă 1526 1035 2599 3517 

Profit 914 423 1662 2237 

Sursa: Calcule IEA 

 

În funcţie de volumul activităţilor proiectate numărul persoanelor cu nor-
mă întreagă evoluează de la 1050 în prezent la 1641 în perspectivă, crescând 
ponderea acestora în zootehnie, datorită sporirii efectivelor de porci şi păsări, 
iar câştigul mediu lunar estimat creşte de la 250 la 333 mii lei pe agricultor. 

Venitul mediu agricol anual pe familie, care în prezent este de 2,6 mii. 
lei, va ajunge la 6 milioane lei în perspectivă; din acesta numai un milion lei, 
respectiv 2,2 mii. lei este contravaloarea muncii prestate, diferenţa reprezen-
tând capacitatea ei de acumulare. 

 
Tabelul 7. Retribuirea forţei de muncă agricole din comună 

 
 v„ v» v, v, 

Nr. Z.O. Total agricultură 209500 209500 240600 328300 

- sector vegetal 129700 129700 148700 186100 

- sector animal 79800 79800 91900 142200 

Nr. agricultori cu normă întreagă (200 zile /an) TOTAL 1048 1048 1203 1641 
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 v„ v» v, v, 

din care: – în sector vegetal  
 – în sector animal 

649 649 744 930 

399 399 459 711 

Câştigul mediu lunar în agricultură pe activ cu normă 
întreagă – lei - 

250000 250000 333000 333000 

Productivitatea muncii: 
mii lei / pers activă 

- pe activ agricol cu normă 
întreagă 
- pe activ agricol apt 

 
8986 
6910 

 
7452 
5730 

 
14400 
11074 

 
18117 
13932 

VENITUL MEDIU ANUAL pe familie 
- din retribuirea muncii – mii lei - 
- din profit (acumulare) – mii lei - 

2580 1750 4400 6000 

1034 1034 1600 2200 

1546 716 2800 3800 

Sursa: Calcule IEA 

 

Excedentul de forţă de muncă se va putea dirija către alte activităţi (ser-
vicii pentru agricultură, industrie alimentară, construcţii, comerţ etc), iar dacă 
nu reuşeşte, va participa la efectuarea lucrărilor agricole. 

În acest caz, câştigul pe agricultor se va reduce în perspectivă de la 4 la 
3 milioane lei pe an, faţă de circa 1,5 milioane lei cât se evaluează în situaţia 
actuală. Pe locuitor, valoarea producţiei agricole va creşte de la 2,4 la 4,9 mil i-
oane lei. 

Valoarea adăugată netă pe persoană activă agricolă va creşte de la 3,7 
la 8,5 milioane lei, în timp ce pe locuitor va reveni o producţie agricolă de 4,9 
milioane lei, respectiv 600 kg grâu, 2500 kg porumb, 500 kg legume, 400 1 lap-
te, 200 kg carne, 365 ouă etc. 

 
Tabelul 8. Producţia agricolă ce revine pe agricultor activ cu normă în-

treagă şi pe locuitor 

kg, I, bucăţi / an – 

Specificare v„ v, v2 

pe activităţi cu 
normă în-

treagă 

pe 
locuitor 

pe activităţi cu 
normă în-

treagă 

pe 
locuitor 

pe activităţi cu 
normă în-

treagă 

pe 
locuitor 

Grâu 4244 738 5320 1062 2194 597 

Porumb 5261 915 8758 1749 9141 2490 

Legume 1240 216 1663 332 1828 498 

Lapte 1160 200 1209 241 1462 398 

Carne 600 104 684 137 676 184 

Ouă 807 140 823 164 1340 365 

Sursa: calcule IEA 

 

În perspectivă, mărimea exploataţiei agricole va depinde de numărul ac-
tivilor cu normă întreagă şi de gradul de specializare al producţiei. 

Într-o exploataţie agricolă, în care lucrează trei persoane cu timp com-
plet, ele vor căuta să dispună de cel puţin 9 ha teren când profilul va fi com-
plex, de 19 ha pentru exploataţia cu profil cerealier şi plante tehnice sau dacă 
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au teren puţin se vor axa pe activităţi care nu necesită teren:îngrăşarea porcilor 
(75 capete) sau 500 capete găini ouătoare, respectiv 3000 capete pui de carne 
rulaj (tabelul 9 ). 

 
Tabelul 9. Corelaţia dintre mărimea exploataţiilor cu profiluri  

diferite şi numărul activilor agricoli ( V 2 ). 
 

Mărimea exploataţiilor familiale viabile cu 
profil: 

Număr activ cu normă întreagă*® 

Cereale şi plante tehnice – ha - 6,33 12,7 19 25,3 31,7 

Legume şi pepeni – ha - 2 4 6 8 10 

Vaci + furaje – cap/ha 4/1,5 8/3 12/4,5 16/6 20 / 7,5 

Porci la îngrăşat – cap - 25 50 75 100 125 

Găini ouătoare – cap - 167 334 501 668 835 

Pui de carne – cap - 1000 2000 3000 4000 5000 

Profil complex -ha/lJVM‖' - 3/3 6/6 9/9 12/12 15/15 

x) Normă întreagă = 200 Z.O/an xx) 4934 UVM/comună 

CONCLUZII 

Suprafaţa de teren pe o exploataţie este în medie de 3,3 ha. Ponderea 
cea mai mare o au exploataţiile ce deţin 3,1-5 ha, fiind de 43% şi cele ce deţin 
5,1-7 ha reprezintă o pondere de 23%. 

La nivelul comunei există un număr mare de tractoare şi maşini agricole. 
Peste 70% din acestea aparţin sectorului individual. Încărcătura medie pe trac-
tor calculată la terenul arabil deţinut este de numai 14 – 15 ha. 

În structura actuală s-a estimat că valorificarea întregii producţii agricole 
pe piaţa liberă ar fi asigurat o rentabilitate globală de aproape 47%, faţă de va-
lorificarea la preţurile garantate de stat în 1996, în care rentabilitatea ar fi fost 
de numai 22%. 

În varianta de perspectivă cu structură îmbunătăţită, cu liberalizarea tota-
lă a preţurilor (V2), se apreciază o rentabilitate de aproximativ 63%, ceea ce va 
permite capitalizarea unei părţi din surplusul obţinut. 

Din populaţia activă care reprezintă 50% din totalul populaţiei din comu-
nă, activii din agricultură reprezintă 72% din total activi şi respectiv 35% din 
totalul populaţiei. Dacă ţinem cont că în mediul rural lucrează în agricultură şi o 
parte din populaţia de peste 60 de ani, deci în cazul nostru cel puţin 1000 de 
persoane cu timp parţial, rezultă că aproape jumătate din populaţia comunei 
(3000 persoane) se ocupă de agricultură la timp total sau parţial. 

În funcţie de volumul activităţilor agricole din comună şi a calculului nor-
melor de muncă pentru un activ agricol cu normă întreagă, a rezultat un nece-
sar de activi agricoli cu nr. de 1050 persoane faţă de 2134 persoane ocupate 
în agricultură, atât cu normă întreagă cât şi parţială, rezultând un grad de ocu-
pare de 49%. 
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În perspectivă, volumul activităţilor proiectate ar necesita un număr de 
1641 persoane active cu n.î., ceea ce ar duce la o majorare a gradului de ocu-
pare la 77%. Ponderea va fi mai mare în zootehnie, ca urmare a sporirii efecti-
velor de porci şi păsări, iar câştigul mediu lunar pe persoană estimat la data 
efectuării studiului ar creşte cu 33%. 

Venitul mediu agricol anual pe familie va creşte în varianta proiectată de noi, 
de 2,3 ori, contravaloarea muncii fiind de 37%, restul reprezentând capacitatea ei 
de acumulare (amortizare, arendă, dobânzi la credite, alte prelevări şi profit). 

Excedentul de forţă de muncă va putea fi absorbit prin crearea de activi-
tăţi terţiale (servicii pentru agricultură,industrie alimentară, meşteşuguri, con-
strucţii, comerţ etc) generate de sporirea volumului şi vitezei fluxurilor materiale 
şi monetare din comună, în condiţiile economiei de piaţă. 

Prin crearea unor exploataţii familiale viabile specializate, cu forţă de 
muncă cu grad ridicat de ocupare, se va ajunge în mod inevitabil la creşterea 
gradului de integrare orizontală şi verticală în sistem asociativ cooperatist sau 
cu alţi agenţi economici. 

Agricultorul trebuie să înceteze să mai fie un îndrăgostit de viaţa patriar-
hală, tradiţii, să facă agricultură de dragul agriculturii, ci să devină un agent 
economic fară prejudecăţi, instruit şi moral ale cărui acţiuni să vizeze remune-
rarea la un nivel mereu în creştere a eforturilor proprii şi mai ales realizarea 
surplusului economic, baza dezvoltărilor ulterioare. 
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ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE SOCIO-ECONOMICE 
ALE MENAJELOR DE PENSIONARI DIN MEDIUL 

RURAL 

 

Liviu-Mihail Mateescu 

 

Distorsiunile echilibrului demografic, însoţit de procesul de depopulare al 
satelor, proces caracteristic regimului socialist trecut, a avut consecinţe nefaste 
asupra asigurării forţei de muncă din agricultură, ceea ce a determinat ca forţa 
de muncă să fie vizibil feminizată şi îmbătrânită. Se ştie faptul că, în prezent, în 
România trăiesc aproximativ 5.255.000 pensionari, dintre care în mediul rural 
locuiesc 2.310.000, respectiv 44%, ceea ce reprezintă aproximativ 1.587.000 
familii de pensionari rurali. 

Studiul socio-economic desfăşurat sub egida Institutului de Economie 
Agrară, pune în evidenţă unele trăsături caracteristice diferitelor categorii de 
rurali. Fiind realizat pe un eşantion reprezentativ (trei comune din regiunea is-
torică Muntenia), pe un lot reprezentativ, pensionarii cu gospodării proprii (adi-
că unde tipul gospodăriei este determinat de un nucleu de pensionari) repre-
zintă 51,53% din subiecţii investigaţi. Este semnificativă analiza socio-
economică a eşantionului studiat. 

 

1. Comportamentul social 

Analiza cauzală şi sistematică a gospodăriilor populaţiei din mediul rural 
s-a realizat la nivelul diferitelor categorii socio-economice; abordarea proble-
maticilor familiare şi ocupaţionale privind gradul de consolidare, statusul edu-
caţional şi profesional al subiecţilor, puterea de muncă şi vârsta acestora, 
contribiund la realizarea unor concluzii utile şi diferite, în funcţie de subiecţii 
analizaţi, menite a diagnostica realitatea şi a prognoza eventualele posibilităţi 
de dezvoltare. 

Gospodăriile de pensionari din mediul rural sunt în general formate din 
pensionari proveniţi din agricultură 71,31%, diferenţa de 28,68% fiind proveniţi 
din alte domenii ca: industrie 11,47%, administraţie 2,45%, comerţ 4,09%, ser-
vicii 4,91%, învăţământ 1,63%, sănătate 1,63%, alte situaţii 2,45%. 

Deşi nu toţi pricepuţi în ale agriculturii, ba chiar unii dintre ei fară pic de 
experienţă sau dăruire reuşesc să-şi cultive suprafaţa de teren ce o au, sub 
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diverse variante. Unii apelează la copii pentru a fi ajutaţi, alţii la cunoştinţe, ve-
cini, prieteni ori neamuri, realizând astfel o activitate colectivă tip clacă. 

Datorită neînţelegerilor care apar de cele mai multe ori asupra cantităţii 
şi formei de plată, există cazuri când bătrânii lucrează pământul singuri şi cum 
pot, fără să realizeze importanţa executării lucrărilor de calitate pentru obţine-
rea de recoltă bogată. 

Sunt cazuri când bătrâni, fiind neputincioşi spre a-şi lucra singuri pămân-
tul, îl încredinţează spre a fi lucrat unei asociaţii sau îl arendează, primind ceea 
ce li se cuvine la strânsul recoltei. În cele mai multe cazuri, sunt susceptibili 
asupra cantităţilor primite, fiind aproape convinşi că au fost păcăliţi, dar nu au 
ce face. 

De remarcat este faptul că din gospodăriile investigate, 43% sunt familii 
monocolore de pensionari, diferenţa 57% fiind familii mixte, în care cel puţin un 
membru este salariat sau nepensionar, (delimitarea acestora a fost făcută du-
pă vârsta minimă de pensionare din agricultură de 65 ani, sau după caz, a de-
claraţiilor acestora din timpul investigaţiei). 

Astfel, în 10% din cazuri, gospodăria este formată dintr-un singur mem-
bru, capul familiei care este bineînţeles bătrân pensionar, în 35% din cazuri 
există situaţia unui cuplu familial de pensionari, în 55% dintre cazuri locuiesc 
mai mulţi membri, nu obligatoriu toţi pensionari sau bătrâni, existând cazuri de 
familii cu doi membri ceea ce nu înseamnă neapărat un nucleu ( bunică – ne-
pot, părinte – copil). 

Deci, existând situaţii cu una, două, trei sau chiar patru familii pe gospo-
dărie, o analiză a posibilităţii ca familia de bază (capul de gospodărie) să locu-
iască cu copii aferenţi acesteia şi la rându-i cu nepoţii, se impune ca fiind de-
terminativă. 

A rezultat că în 78% din cazuri, că pensionarii care au copii locuiesc în 
aceeaşi gospodărie cu unul sau cu mai mulţi dintre copii (chiar dacă şi aceştia 
sunt la rândul lor căsătoriţi). Diferenţa de 22% dintre cei ce au copii locuiesc 
singuri. 

Datorită greutăţilor cu care se confruntă, nu toţi bătrânii pot şi/sau reu-
şesc să-şi ajute material copiii. Practic, toţi ar vrea, dar numai unii pot. Astfel, 
41% declară că pot şi reuşesc să-şi ajute material copiii, 40% nu-i pot ajuta pe 
copii, iar în 19% din cazuri nu se pune problema ajutorului acordat, neavând 
copii. Bineînţeles că ajutorul acordat copiilor care nu locuiesc împreună cu pă-
rinţii nu poate fi limitat pe un palier de reprezentare rigid ci, ajutorul este acor-
dat sub diverse forme ca: ajutor în casă 6%, le fac copiilor diferite cumpărături 
3%, cadouri sub formă de bani lunar 6% sau ocazional 25%, bani şi produse 
agricole 22%. 

Majoritatea familiilor ce-şi ajută copii, înţeleg ajutorul acordat ca fiind sub 
formă de produse agricole 35%, sau la creşterea, supravegherea şi întreţine-
rea copiilor acestora 38%. 
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Fiecare gospodărie formată din unul sau mai mulţi membri, are o supra-
faţă de teren arabil, formată din una sau mai multe parcele pe care au primit 
sau nu un titlu de proprietate. Prin extrapolare şi determinare, mărimea medie 
a gospodăriei agricole, faţă de cazurile studiate, dar care prezintă o situaţie 
generalizată, s-a constatat ca fiind situată în jurul valorii de 3,5 ha. 

Deşi aceste suprafeţe agricole au intrat în posesia proprietarilor de drept 
după aplicarea legii „Fondului Funciar‖, şefii de gospodărie reclamă neprimirea 
încă a titlurilor de proprietate, deci confirmarea proprietăţii. La nivelul întregului 
eşantion studiat, putem declara că şefii de gospodării au primit titlul de proprie-
tate în 39% de situaţii şi nu şi-au primit încă titlul de proprietate în 61% de ca-
zuri, dar urmează să le primească în cel mai scurt timp. 

Cele mai mari probleme, cu care se confruntă în prezent gospodăria de 
pensionari din mediul rural, datorită puterii de muncă pe care o au aceştia, este 
legată de problema modului în care se exploatează terenul agricol, de modul 
de lucru al terenului, de dotarea cu maşini agricole sau posibilitatea exploatării 
terenurilor cu mijloace mecanizate. 

Din datele culese, majoritatea familiilor îşi lucrează pământul individual, 
41% dintre cazuri cu ceea ce au şi aşa cum pot, câte 21% dintre cazuri în aso-
ciaţii familiale sau în asociaţii juridice, 9% familii au pământul în asociaţii pe 
acţiuni, 1% are pământul dat în arendă, diferenţa de 3% lucrează pământul în 
alte situaţii şi 4% şefii de gospodării nu ştiu ce să răspundă. 

Fiecare ar dori „să-şi lucreze pământul aşa cum vrea, dar nu poate că-i 
bătrân şi nu mai are putere, aşa că trebuie să facă cum poate ca să nu-l lase 
pârloagă şi să scoată totuşi ceva de pe el; nu-i păcat să laşi pământul nelucrat 
?măcar să scot şi eu ceva, să am ce să mănânc eu şi să dau copiilor‖ sunt câ-
teva dintre declaraţiile subiecţilor investigaţi. 

Vor să-şi lucreze pământul, dar nu au cu ce. Apelând la diversele socie-
tăţi cu capital majoritar de stat sau la particulari, pentru a fi ajutaţi în lucrările de 
mecanizare a suprafeţelor agricole, proprietarilor li se pare că preţul prestaţiilor 
lucrărilor de mecanizare este foarte mare, drept pentru care renunţă la lucrarea 
mecanizată, urmând să lucreze tradiţional. Astfel, doar 3% dintre şefii de gos-
podării doresc şi speră că ar cumpăra pământ, 94% nu ar cumpăra pământ, 
3% fiind indecişi, bineînţeles motivele principale pentru care nu ar cumpăra 
pământ ar fi: nu au bani 24%, sunt prea bătrâni 26%, le lipsesc forţele de mun-
că 5%, lipsa unei motivaţii financiare 24%, dificultatea muncii 8%, alte motive 
14%. Cei care ar cumpăra pământ ar dori să cumpere între 5 şi 10 ha, pentru 
a-şi mări venitul anual familial, pentru a-şi asigura principala sursă de existenţă 
sau pentru copiii moştenitori. Nu pot spune cât ar trebui să coste hectarul, dar 
speră să aibă cu ce cumpăra. „Dar deocamdată nu se vinde, aşa că până 
atunci când se va vinde se vor hotărî şi vor vedea ce vor face‖ – sunt vorbele 
celor intervievaţi. 

Datorită motivelor economico-sociale cu care se confruntă aceste cate-
gorii de gospodari, ar păstra proprietatea intactă (fără a o vinde) 76% din sub-
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iecţi, 18% l-ar vinde, 6% fiind indecişi. Ca motivaţie pentru faptul pentru care 
nu l-ar vinde, majoritatea 43% răspund că doresc să-l lase moştenire, 26% că 
el reprezintă sursa principală de asigurare a hranei, restul 31% din alte motive. 

Din cei 18% care vor să-l vândă: 25% sunt nevoiţi să o facă datorită vâr-
stei, 43% datorită unui câştig financiar imediat, 16% datorită lipsei forţei de 
muncă, iar 16% se încadrează în alte motivaţii 16%. La fel ca şi care vor să 
cumpere, cei ce vând pun problema preţului hectarului de teren. De această 
dată ei speră să crească preţul atât de mult încât să fie rentabil să-l vândă. 

Majoritatea şefilor de gospodării se plâng de neajunsuri. La toţi şefii de 
gospodării investigaţi, problemele care ar trebui rezolvate pentru o mai bună 
desfăşurare a activităţilor de uz gospodăresc sunt împărţite după lipsa şi nevoi-
le fiecărei gospodării astfel: în 33% ca principal neajuns este cel legat de orga-
nizarea eficientă a lucrărilor agricole, 35% au probleme cu modul de comercia-
lizare a principalelor produse agricole, dorind o comercializare rentabilă, 28% 
doresc să-şi asigure servicii la nivelul comunei prin care să-şi procure îngră-
şăminte şi substanţe chimice contra bolilor şi dăunătorilor la preţuri acceptabi-
le, 3% au probleme cu asigurarea lucrărilor mecanizate ale culturilor, doar 1% 
neştiind care sunt problemele care ar trebui rezolvate cât mai. 

Practic, lucrările de mecanizare sunt neasigurate, pe de o parte, datorită 
lipsei de maşini şi a preţurilor şi tarifelor mari percepute de cei care au maşini 
şi mijloace mecanice, iar pe de o parte, gradului de fărâmiţare a terenului agr i-
col. Aşadar, 57% au terenul într-un singur trup, 19% au gospodării împărţit pe 
două parcele, 15% au terenul pe trei parcele, 8% îl au pe patru parcele şi în 
1% terenul este împărţit pe cinci parcele. Se observă că, în funcţie de mărimea 
suprafeţei agricole, se determină mărimea producţiei vegetale, deci valoarea 
producţiei vegetale. 

Puţine sunt cazurile când produsele au fost comercializate pe piaţa liberă 
sau la stat (circa 34% din producţie este valorificată) şi anume 13% au reuşit 
să-şi vândă întreaga cantitate de produse agricole, 21% au reuşit să-şi vândă o 
parte din produse, 16% nu au avut produse agricole, iar 44% nu au reuşit să-şi 
vândă produsele; 6% nu ştiu ce au făcut cu produsele agricole (de obicei, au 
fost consumate ori date copiilor sau rudelor de la oraş). 

Acest fapt s-a datorat în principal, modului defectuos de valorificare – 
achiziţie a produselor agricole: de imposibilitatea de a se ajunge la piaţa liberă, 
datorită transportului, neexistenţa unor unităţi de stat sau particulare care să 
solicite cumpărarea de produse direct de la producător etc. 

Nu s-a făcut practic nici o delimitare foarte exactă asupra celor care au 
oferit preţuri mai mari (statul sau particularii), doar 1/2 dintre subiecţii investi-
gaţi putând susţine că au colaborat cu unul din ei. După natura răspunsurilor 
date, se afirmă că statul a oferit cele mai bune preţuri de achiziţie 33%, 18% 
având ca preferaţi firmele particulare care au plătit mai bine. Natura răspunsu-
rilor poate fi comentată şi datorită calităţii produselor agricole, a categoriei de 
produse agricole şi bineînţeles, nu în ultimul rând, al specificităţii produsului 
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agricol. Practic, preţurile produselor agricole vândute au fost mici, ceea ce a 
determinat: mulţumirea faţă de preţurile încasate la vânzarea a numai 12% din 
subiecţi, 39% au fost nemulţumiţi, 12% foarte nemulţumiţi, 37% nu răspund 
sau nu ştiu cum să se declare faţă de preţuri. 

La nivelul gospodăriilor (gospodării de pensionari din mediul rural) studi-
ate, se face observat un aspect conservatorist, în sensul că deşi sub aspectul 
dotării gospodăriei cu principalele aparate tehnice şi electro – casnice dotarea 
gospodăriei este foarte sumară subiecţii sunt deobicei mulţumiţi de ceea ce au. 
În 6% dintre cazurile studiate există o dotare cu aproximativ tot ceea ce le tre-
buie, în 40% o dotare sumară dar satisfăcătoare, în 40% o dotare aflată la limi-
ta posibilului (în sensul că le mai trebuie multe aparate electrocasnice), iar in 
13% din cazuri, subiecţii se încadrează sub aspectul unei dotări mult prea mo-
deste, dacă nu chiar sărace. 

De aceea sub aspectul mulţumirii faţă de aspectul modului de trai, se 
remarcă grupele reprezentative: de mulţumiţi 40%, mediu mulţumit 31%, cele-
lalte categorii (de extremă), foarte mulţumiţi 3%, foarte nemulţumiţi 13% şi ne-
mulţumiţi 13%, ne face să sesizăm faptul că nu sunt puse pe primele planuri 
valori caracteristice, prin mulţumire, de obicei, înţelegându-se numai minimul 
de confort posibil pentru existenţa zilnică şi nu aspecte de analiză calitativă ale 
anumitor aspecte legate de aspiraţie, de dorinţa de creştere a confortului loca-
tiv, de evidenţiere şi dezvoltare a anumitor strategii de dezvoltare, acumulare 
de capital, de investiţii. Acest fapt se caracterizează şi prin faptul că şefii de 
gospodării (aflaţi peste vârsta legală de activitate – bătrânii) se mulţumesc de 
obicei cu aspectul practic, ignorând dotarea gospodăriei şi confortul locuinţei, 
iar faţă de instituţiile sociale la care acesta apelează, majoritatea subiecţilor se 
încadrează în clasa mediu mulţumit. 

Din toate gospodăriile investigate, doar la 2% există un vag proiect de 
investiţie bine stabilit şi anume vrea să cumpere utilaj agricol, în 3% se doreşte 
să se construiască anexe gospodăriei, marea majoritate, 96% dintre subiecţi 
nu au sau nu ar face nici o investiţie. 98% nu au cumpărat sau nu şi-au propus 
să cumpere, motivul primordial fiind lipsa banilor. 

Gospodăriile de pensionari au multe nevoi. Aceştia apreciază că starea 
gospodăriei se încadrează sub afirmaţia „având multe, dar ne lipsesc destule‖, 
şefii doresc cu prioritate să-şi dezvolte gospodăria prin: executarea de reparaţii 
diverse 19%, 12% preconizează dezvoltarea prin construcţii şi construcţii ane-
xe, 9% numai întreţinerea, 10% alte forme de dezvoltare, ceilalţi 49% nu ştiu, 
nu răspund sau nu precizează cum. 

Nu puţine sunt cazurile când la nivelul fiecărei gospodării apar diverse 
probleme care trebuie vital – prioritar rezolvate. În acest caz, familiile, prin şeful 
gospodăriei, apelează la persoane şi organe competente pentru a-şi rezolva 
problemele apărute. Ei au încredere cu prioritate spre a le rezolva problemele 
în „mai marii urbei‖, adică în primarul comunei (şi datorită faptului că este deal 
lor, îl cunosc şi l-au ales primar prin vot) în proporţie de 53%, urmat fiind de 
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poliţie (organ de ordine şi disciplină) optând pentru acest organ 16%, în prefec-
tul judeţului (ca reprezentant al guvernului) 12% opţiuni adică, în preotul satului 
5% (ca mentor şi sfătuitor de bine), în preşedintele ţării (cel ce poate rezolva 
probleme majore ca să fie bine ţării şi poporului ei) 8% şi în şeful asociaţiei în 
care au pământul, în directorul ei şi în primul ministru al ţării câte 2% din opţi-
uni. 

Realizând un sondaj dublu pe aceeaşi problemă, cea a temerilor princi-
pale faţă de diverse neajunsuri, pe acceeaşi subiecţi, s-a detaşat ca priorirară, 
problema singurătăţii. Principalele probleme faţă de care familia de pensionari 
manifestă o oarecare temere (în sensul că nu le-ar fi bine, ba chiar le-ar fi rău). 
Astfel, principala temere revine asupra aspectului legat de creşterea accelerată 
a preţurilor principalelor produse (agricole şi neagricole, alimentare şi neali-
mentare), şi respectiv 28% a imposibilităţii efectuării de cumpărături de imedia-
tă trebuinţă şi necesitate. 

Creşterea exagerată a preţurilor diverselor categorii de produse şi artico-
le casnice atrage după sine imposibilitatea practică a efectuării de diverse 
cumpărături de maximă necesitate. Se pune problema asigurării de medica-
mente necesare existenţei (ţinând cont că în general, bătrânii sunt dependenţi 
de diverse medicamente, de diverse tratamente şi medicamentaţie adecvată, 
pentru a-şi menţine starea medie de sănătate), deci boală, ceea ce reprezintă 
a doua mare categorie de temere reprezentând 23% dintre subiecţi. Tot ca ur-
mare a neajunsurilor sau a modului defectuos de înţelegere a normalităţii coti-
diene, apare o categorie de oameni certaţi cu morala – infractorii. Teama faţă 
de infracţionalitate şi mai ales faţă de criminalitate reprezintă a treia mare ca-
tegorie de temeri exprimate de subiecţi, (temere faţă de crimă motivând 19% 
dintre ei). Faţă de celelalte grupe de temeri, dat fiind faptul că vârsta ce o poar-
tă nu le trezeşte interes, pensionarii nu manifestă o temere motivată decât sub 
aspectul consecinţelor care s-ar răsfrânge asupra copiilor şi nepoţilor lor, ei 
nefiind implicaţi direct. Astfel, se explică procentul de 8% faţă de temerea 
acordată grupării şomaj. Pentru gruparea tulburări sociale sau război motivea-
ză 7% dintre cei investigaţi ceea care apreciez ca fiind un procent mic, faţă de 
instaurarea unui tip de dictatură 5%, 3% reprezentând alte categorii de temeri. 
O mică parte dintre cei investigaţi 1 % nu cunosc problemele, respectiv 7% nu 
răspund sau nu optează pentru o anumită încadrare. 

2. Comportament economic  

a. Strategii productive 
Indiferent de mărimea suprafeţei agricole arabile şi de gradul ei de fragmen-

tare, fiecare gospodărie cultivă pământul şi cresc animale domestice, într-o varie-
tate mai mare sau profilaţi pe o anumită cultură sau categorie de animale. 

La nivelul întregului eşantion, grâul se cultivă în procent de 16% din gos-
podării, porumbul în procent de 20% dintre gospodăriile studiate, floarea-
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soarelui în 12%, sfecla de zahăr în 9%, cartoful în 8%, legume şi zarzavaturi în 
17%, viţa de vie în 7% dintre gospodării, pomi şi arbuşti fructiferi în 6%, alte 
culturi în 4% gospodării, 1% nu cultivă terenul aflat în posesie. 

Faptul că suprafaţa agricolă este fragmentată pe mai multe parcele, cul-
turile nu se realizează mecanizat, doar în proporţie de 26%, problema adminis-
trării de substanţe fitosanitare 8%, îngrăşăminte chimice 3%, insecticide şi er-
bicide 5%, iar posibilitatea irigării suprafeţelor agricole rămâne doar de dome-
niul dorinţelor. Practic, terenului agricol i se administrează îngrăşăminte natura-
le, de obicei, provenite din microfermele proprii de animale. 

Alt neajuns pentru care lucrarea pământului pe fiecare gospodărie, în 
parte mecanizat, este încă o problemă, o reprezintă valoarea taxelor şi a costu-
rilor ( pe care fiecare şef de gospodărie ar trebui să-l plătească pentru lucrările 
efectuate de către cei care au maşini agricole sau de societăţile prestatoare de 
astfel de servicii), care este relativ mare, comparativ cu bugetul momentan. 
Acest fapt (că nu execută diverse lucrări mecanizat) atrage după sine, o dim i-
nuare a producţiei agricole. 

Fiecare şef de gospodărie, după caz, optează în funcţie de cum au posi-
bilitatea pentru una din variantele: 

- a lucra mecanizat – producţie mai mare deci beneficiu mai mare, sau 
- a lucra tradiţional – producţie redusă, cheltuieli reduse, beneficiu mode-

rat. 
Cei 1% care nu cultivă pământul agricol, de fapt, îl cultivă pe acela de 

lângă casă, tip grădină de zarzavat, motivând necultivarea pământului ca o ne-
putinţă. Pentru suprafeţele de teren de dimensiuni reduse (înguste, tip fâşie), 
unde maşinile agricole nu-şi pot executa lucrările datorită gabaritului depăşit, 
şefii de gospodărie apelează la mecanizarea rudimentară, executată cu anima-
le sau cu mijloace tradiţionale. 

în fiecare familie se cresc animale. Se poate observa o oarecare varieta-
te în ceea ce priveşte principalele specii de animale. Predomină categoria sui-
nelor şi cea a galinaceelor. În fiecare gospodărie se creşte, în general, un porc 
pe care îl consumă la sărbători şi câteva păsări de la care consumă ouăle. Cei 
care „se simt încă în putere‖ mai cresc cai, folosiţi atât la lucrările de cărăuşie, 
cât şi la diversele munci agricole. 

Atât produsele vegetale obţinute de pe suprafeţele cultivate, cât şi pro-
dusele animaliere sunt consumate în cadrul gospodăriei – în proporţie de 73%, 
diferenţa fiind destinată valorificării pe piaţa liberă (sub formă de produse – 
abonamente). Cu aceste produse, fiecare gospodărie se ajută pentru asigura-
rea coşului zilnic, totodată reprezentând şi o sursă de venit (pe de o parte ca 
venit provenit din necumpărarea de produse similare, pe de altă parte ca venit 
care se obţine din valorificarea produselor). De fapt, se vând produsele exce-
dente fiecărei gospodării sau produse care nu se pot consuma aşa cum sunt, 
adică neprelucrate. 
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b. Strategii financiare 
Pentru realizarea venitului necesar bunului trai şi desfăşurării vieţii con-

fortabile, în fiecare gospodărie, veniturile realizate din producţia animală şi cea 
vegetală, reprezintă un minim venit al existenţei. Aşadar, familiilor monocolore 
de pensionari le revine un venit lunar, tip pensie, cuprins între 17400 lei (cât 
reprezintă pensia medie a celor proveniţi din agricultură) şi un venit de 92000 
lei (cât reprezintă pensia medie a neagricultorilor). Această sumă nu este fixă, 
ea putând fi mai mare sau mai mică funcţie de caz, după modul de calculare, 
după perioada de timp pentru care pensia a fost calculată, după natura şi mo-
dul de provenienţă a pensiilor. 

Pe lângă veniturile de tip pensie şi veniturile realizate din producţiile 
agricole, unele familii, cele de tip mixt, beneficiază şi de o altă categorie de ve-
nituri (secundară) provenită din: venituri salariale ale membrilor pensionaţi sau 
nu, dar care locuiesc împreună, alocaţiile acordate copiilor acestora (eventual 
nepoţi) aflaţi în întreţinere, ajutoare sociale şi ajutoare de şomaj, alte tipuri de 
venituri. Pe lângă veniturile tip pensie, unele familii (cele de tip mixt) beneficia-
ză de salariile lunare ale membrilor nepensionari. S-a constatat că, nivelul me-
diu al venitului total, care se profilează pe fiecare gospodărie în parte este situ-
at în jurul valorii de 8500000 lei. Din acest venit 67% reprezintă venitul provenit 
din agricultură, diferenţa reprezentând altă formă de venit. 

Ca orice gospodărie care produce, fiecare gospodărie, prin membrii 
acesteia, consumă. Eşalonând cheltuielile pe două categorii, una reprezentând 
cheltuielile directe, altă categorie reprezentând consumul uman zilnic, s-a rea-
lizat consumul total anual al gospodăriei. Comparând cei doi indicatori (venituri 
total şi cheltuieli totale), se poate distinge diferenţa în ceea ce reprezintă dife-
renţa dintre ei, venitul total, în cele mai multe cazuri fiind superior cheltuielilor 
totale. Astfel, ne putem face o vagă imagine asupra posibilităţilor de realizare a 
unui profit – beneficiu, imagine care nu este suficient de reprezentativă, dar 
care se situează în jurul valorii de 2500000 lei. Doar 7% dintre şefii de gospo-
dărie nu au putut preciza exact fie necesarul de consum, fie venitul anual real i-
zat în gospodărie; cifrele absolute nu pot fi riguros calculate. 

Acest fapt se datorează, pe de o parte, necunoştinţei privind preţurile 
percepute pentru unele servicii, a cheltuielilor care s-au desfăşurat în gospodă-
rie, dar la care ei nu au luat parte, a diverselor lucrări pentru care nu au plătit 
bani ci s-a făcut plata în natură, a unor venituri realizate de membrii gospodări-
ei care nu au un venit lunar, pe de altă parte, a unui grad mic dar pozitiv de ne-
siguranţă, de incertitudine a celor afirmate, ba chiar manifestă o frică faţă de a 
afirma probleme economico-financiare. Numai în 11% dintre cazuri reuşesc să-
şi facă unele economii, economii pe care le păstrează în casă sau sunt depuse 
la C.E.C. Nu toate economiile care reuşesc să şi le realizeze „sunt păstrate 
pentru mai târziu‖, nevoile imediate ale familiei îi determină să le consume. 
Numai 2% dintre subiecţi declară că „nu umblă la banii strânşi‖. 
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Concluzii 

După decembrie 1989, destrămarea sistemului economiei de comandă 
ca efect al dezagregării sistemului comunist s-a manifestat intens în agricultu-
ră, în special în perimetrul proprietăţii funciare. Reforma a marcat destrămarea 
rapidă a fostelor cooperative şi apariţia de proprietăţi particulare, prin fărâmiţa-
rea proprietăţii şi exploataţiei, canalizarea capitalului şi utilajelor tehnologice în 
unităţile de stat. S-a produs o fracturare a filierelor legată, în special, de con-
tradicţia şi lipsa de interfaţă între noile exploataţii de mici dimensiuni şi structu-
rile monopoliste din aval de agricultură. Obstacolele în crearea unor compor-
tamente şi strategii coerente, adecvate noului sistem economic nu sunt numai 
tributare unor factori obiectivi. Caracteristicile politicii agrare, conţinutul schim-
bării macrosociale, funcţionalitatea sistemului de raporturi între societatea ur-
bană şi cea rurală – dar şi modului specific de valorificare a schimbării, a per-
ceperii. De fapt, gradul de percepere şi de acceptare a schimbărilor rurale, 
strategiile construite la nivel microeconomic sunt determinate obiectiv de ca-
racteristicile politicii agrare şi într-o măsură copleşitoare de starea financiară 
macroeconomică. 

O categorie deloc neglijabilă a micilor proprietari, o reprezintă acea cate-
gorie a cărui şef (cap) de gospodărie este pensionar. Faptul că populaţia ocu-
pată în agricultură este într-o mare proporţie reprezentată de populaţia ajunsă 
la o vârstă mai înaintată, ruralii se izbesc de multe probleme care au ca aspect 
determinativ vârsta înaintată a acestora, gradul de pricepere, necesarul de mij-
loace mecanizate necesare exploatării suprafeţei aferente gospodăriei, gradul 
de înzestrare al locuinţei cu mijloace electrocasnice, accesul la informare şi 
percepţia asupra schimbărilor. Această categorie încearcă, practic, să existe şi 
să-şi ducă traiul, apelând la mijloace tradiţionale sau concesionând proprieta-
tea altora primind pentru aceasta o anumită valoare, deci profit. Nu întotdeau-
na acest profit este înmagazinat în bani, ci materializat în diverse produse, 
produse agricole înmagazinate şi animale care urmează a fi valorificate şi/sau 
consumate, bani – lichidităţi, depuşi la C.E.C, bănci sau împrumuturi la diferite 
alte persoane. 

Făcând o retrospectivă asupra problemelor studiate, putem preciza că 
această categorie, deşi nu tocmai favorizată atât datorită vârstei cât şi datorită 
preocupărilor colaterale, manifestă un comportament socio-economic care se 
încadrează pe primplan cu aspecte ce asigură mimimul condiţiilor de existenţă 
şi al bunului trai, urmate apoi de condiţiile de dezvoltare ale gospodăriei şi nu 
în ultimul rând al condiţiilor de progres şi acumulare. 
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RESURSELE LOCALE RURALE – POTENŢIAL AL 
DEZVOLTĂRII INTEGRATE 

Aurelia SÂRBU 

 

Dificultăţile resimţite în lumea rurală sunt prezente în toate ţările Comuni-
tăţii Europene şi în unele ţări industrializate reunite în OCDE: spaţiul rural, în 
toată diversitatea sa zonală, a suferit şi suferă încă efectele exodului uman şi 
abandonului funcţiilor productive, efectele crizelor agricole şi industriale asupra 
devalorizării culturilor locale etc. 

În această privinţă există două curente, diametral opuse, care explică 
într-un fel şi politicile contradictorii practicate până în prezent: pe de o parte, o 
viziune pesimistă, ruralii au nevoie de asistenţă, nici o redresare nu este posi-
bilă, pe de altă parte, o viziune optimistă, atuurile, amenintăţile pe care lumea 
rurală a reuşit să le păstreze sunt suficiente pentru a-i da un rol nou în societa-
te, fapt pentru care trebuie ajutată să pună în valoare potenţialităţile subuti-
lizate. Se poate afirma că cea mai mare parte a politicilor s-a inspirat din prima 
viziune – asistenţă. 

În Germania, obiectivele generale ale politicii rurale s-au axat pe două 
priorităţi: consolidarea omogenităţii teritoriale (Legea federală din 1965) şi 
ameliorarea cadrului de viaţă şi protecţia mediului. Comunele dispun de autor i-
tate locală şi sunt responsabile de planificarea teritorială şi pregătirea docu-
mentelor de modernizare. În acelaşi timp, legislaţia federală privind ameliora-
rea condiţiilor de producţie şi de muncă din agricultură are prevederi care să 
favorizeze dezvoltarea rurală. Urmare acestor politici, se consideră că obiecti-
vul de realizare a parităţii condiţiilor de viaţă a fost atins, micile comune, în ma-
rea lor majoritate, cunoscând un veritabil dinamism. Totuşi, unii analişti afirmă 
că tendinţele actuale vor conduce „satul anului 2000‖ spre o prezervare sau 
dezvoltare a resurselor sale în scopul unic de a satisface interesele sau exi-
genţele marilor aglomerări urbane. Mai mult, prin reglementările centrale, în 
mare parte din aşezările rurale au fost suprimate echipamente de bază, pre-
cum şcoli şi grădiniţe, posturi de poliţie, servicii poştale, iar dezechilibrele crea-
te în unele zone rurale printr-o amenajare mult prea riguroasă reclamă o politi-
că mai explicită de mobilizare a forţelor dinamice din interiorul comunităţii. 

În Regatul Unit, unde practica dezvoltării rurale este o veche preocupare, 
obiectivul prioritar îl constituie prezervarea echilibrelor în spaţiul rural, locuirea 
şi serviciile. Problema locuinţei are o importanţă remarcabilă în dezvoltarea 
rurală, activitatea constructivă decisivă fiind de competenţa municipalităţii care 
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delimitează ariile de construire autorizate sau interzise. Politica privind servicii-
le (şcolare, sanitare, sociale, comerciale) s-a axat pe concentrare, în vederea 
unei mai bune gestionări / conduceri: anumite orăşele sau sate mari sunt alese 
ca centre de service sau pentru localizarea investiţiilor publice, de expansiune 
rezidenţială sau de industrializare, pentru ruralul profund acestea sunt conside-
rate ca centre de putere de interceptare sau reducere a emigrării, iar pentru 
ruralul periurban ca centre de concentrare a creşterii; rezultatele concrete ale 
acestei politici sunt discutabile. În prezent, se manifestă tendinţa de a consoli-
da şi extinde puterile locale. 

După 1980 s-a slăbit controlul şi s-au transferat responsabilităţi crescute 
districtelor rurale, considerate ca autorităţile cele mai apropiate populaţiilor lo-
cale. Acestea, împreună cu oficiile consiliilor comunitare elaborează proiecte în 
care problemele de ocupare, creştere economică şi structura utilizării solului îşi 
găsesc soluţii în valorificarea potenţialităţilor locale. 

Franţa are o experienţă de peste 45 de ani în amenajare rurală. Concep-
tele dominante ale politicilor se pot încadra în patru mari etape: 

- agricultura, determinant al dezvoltării rurale (1950 – 1965) obiectivul 
prioritar echipare şi cu aplicabilitate pe întreg teritoriul; 

- necesitatea amenajării teritoriului (1965 – 1970) obiectiv – dezvoltarea 
economică şi socială, fără aplicaţie concretă, la nivelul planificării zonelor de 
renovare; 

- asistenţă (1970 – 1980) obiectiv – dezvoltare şi ocupare cu aplicarea 
Proiectelor de Amenajare Rurală în zone defavorizate şi montană; 

- dezvoltare (după 1980) obiectiv – economic, ocupare, aplicat în zonele 
montane şi zonele fragile. 

Începând cu anii 1990 politicile rurale şi-au schimbat scara şi ritmul. Se 
trece de la o creştere cantitativă nelimitată la o producţie contigentată pentru o 
piaţă mondială incomodă, de la o exploatare maximală la o gestiune raţională a 
resurselor, amenajarea rurală nu se mai reduce la apărarea intereselor locale 
şi tratamentul social al zonelor celor mai fragile; ansamblul teritoriului rural tre-
buie să se reechilibreze în special, printr-o articulare puternică între armătura 
urbană şi spaţiile rurale. Pentru acest sfârşit de secol, problema majoră cu care 
se confruntă comunităţile rurale din ţările dezvoltate o constituie stabilizarea 
economică şi socială a funcţionării lor, fără a putea folosi creşterea ca potenţial 
de reglare. 

Pentru România, comunităţile rurale reprezintă un spaţiu social definibil 
ca o zonă fierbinte în care, în afara prezenţei fenomenului de îmbătrânire de-
mografică, mortalitatea infantilă, populaţia adultă fară şcoală secundară repre-
zenta 35,2% (recensământ 1992), populaţia care revenea la un medic era de 
1261,8 locuitori, sub minimul de trai trăiesc 13,8% dintre rurali, iar între minimul 
de trai şi minimul de subzistenţă trăiesc 17% din totalul populaţiei rurale; struc-
tura ocupaţională este generată de un spaţiu economic dominat de agricultură 
şi de o infrastructură socială inadecvată unui model de dezvoltare durabilă. În 
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ultima jumătate de secol, evoluţia comunităţilor rurale din România a avut loc 
în absenţa unor politici / strategii specifice care să ţină seama de nevoile popu-
laţiei rurale şi de caracteristicile zonale / locale. 

Exigenţele lumii rurale se definesc din ce în ce mai mult în raport cu 
economia şi viaţa socială de tip urban, iar funcţionarea teritorială şi funcţiona-
rea economică interferează frecvent actorii lumii urbane cu cei ai lumii rurale. 
Raporturile între oraş şi sat, între agricultură şi alte activităţi impun o politică 
globală a amenajării teritoriului, negociabilă între partenerii teritoriali, în vede-
rea adaptării ei diversităţii situaţiilor: zone rurale care reclamă măsuri de pro-
tecţie a echilibrelor ecologice şi de valorizare a mediului; zone cu atuuri pentru 
activităţi diverse şi complementare în care se face simţită nevoia de moderni-
zare a infrastructurii rutiere a serviciilor de revigorare a dinamicii; zone defavo-
rizate, situate la distanţe apreciabile de centrele urbane, care cer politici speci-
fice pentru valorizarea patrimoniului, menţinerea populaţiilor / vieţii umane. 

Inserţia teritoriilor rurale într-o dinamică a dezvoltării este de neimaginat 
dacă nu se porneşte de la propriile resurse fizice, umane, financiare. Societăţi-
le locale, din ce în ce mai diversificate, sunt afectate în maniere diferite de mu-
taţiile / transformările ce au loc la nivel societal global. Ritmurile, intensităţile, 
modalităţile schimbării depind de doi factori esenţiali, care au un rol capital: 
deschiderea economiei spre exterior şi dezvoltarea funcţiei principale. 

Spaţiile rurale nu pot fi considerate independente vis-a-vis de spaţiile ur-
bane, între ele stabilindu-se o ţesătură complexă a relaţiilor de interdependenţă 
prin mişcările migratorii alternante, deplasările de aprovizionare, accesul la 
servicii, dezvoltarea folosinţelor recreative şi / sau rezidenţiale rurale. Înţelege-
rea dinamicilor rurale, a funcţiilor care s-au dezvoltat în aceste zone implică 
amplasarea într-un cadru mai larg a amenajării şi dezvoltării comunităţilor rura-
le care evoluează între dinamici teritoriale şi dinamici sectoriale, între amenaja-
rea teritoriilor şi logica sectorială a activităţilor economice care le constituie. 
Evoluţiile sunt foarte puternic diferenţiate din perspectiva dimensiunii demogra-
fice, infrastructurii sociale, structurii activităţilor economice, gradului de urbani-
zare etc. Definirea dezvoltării rurale într-o perspectivă integrată presupune a 
lua în considerare cvasitotalitatea acţiunilor de dezvoltare locală, concertate 
într-o viziune teritorială globală, specificitatea dezvoltării rurale fiind definită ca 
funcţie a dezvoltării regionale. O politică de dezvoltare integrată prezintă însă 
riscul de a neglija acţiunile ce se adresează comunităţilor rurale, cea mai mare 
parte a investiţiilor putând fi absorbite de zonele urbane, fapt pentru care este 
necesară delimitarea oportunităţilor şi avantajelor certe pe care le oferă urba-
nismul spaţiului rural şi de care baneficiază direct locuitorii comunităţilor rurale: 
locuri de muncă, comerţ, educaţie, sănătate, cultură, venituri comparabile. Se 
poate imagina ca o parte din funcţiile urbane să fie externalizate şi să poată fi 
implementate în însuşi spaţiul rural. În fapt, dezvoltarea rurală integrată în-
seamnă concretizarea unui program global, care să depăşească frontierele ur-
banului şi ruralului, ale economicului şi socialului, care să ţină seama de relaţi i-



138 
 

 

le existente între factorii socio-politici, economici şi tehnici, de opţiunile pentru 
dezvoltare ale locuitorilor / actorilor rurali, de potenţialul fizic şi economico-
social al comunităţilor rurale pe de o parte, şi de dinamismul urbanului, pe de 
altă parte. 

Spaţiul rural deţine un important potenţial de dezvoltare în domenii foarte 
variate: calitatea produselor agricole, turismul rural, protecţia mediului, naturii şi 
peisajelor, exploatarea patrimoniului cultural şi arhitectural, activitatea de primi-
re a populaţiei, experimentarea unor noi moduri de gestiune a spaţiilor. Marea 
sa diversitate face ca gestionarea să fie mult mai complexă, diferenţele semni-
ficative între zone periurbane, zone de rural profund şi zone intermediare, im-
punând abordări specifice / adaptate potenţialităţilor fiecărei comunităţi / zone. 

În calitate de spaţiu, ruralul este şi va face obiectul unei cereri crescân-
de, prin plurifucţionalitatea sa, politicile de amenajare fiind axate pe mai multe 
complementarităţi: 

- funcţia de producţie (agricultură, industrii de prelucrare şi extracţie, arti-
zanat etc); 

- funcţia de loisirs, de agrement, de retragere; 
- funcţia experimentală a noi forme de producţie şi servicii. 
În acest context, într-o abordare patrimonială societatea globală va lua în 

considerare valorizarea spaţiului în deciziile de susţinere a utilizărilor sale nea-
limentare de produse agricole. 

În termeni politici, dezvoltarea rurală este tratată într-un demers global 
de amenajare a teritoriului, iar particulartăţile ruralului vor înlesni complementa-
ritatea între mediul urban şi mediul rural. În contextul mondializării economiilor 
este evident că mediul rural devine tot mai dependent de societatea globală, 
iar destinul său este tot mai mult legat de mediul urban. 

Pentru România, în contextul actual al evoluţiei economice şi al prezen-
ţei unei societăţi agrare dominant tradiţionale, comunitatea rurală nu se poate 
dezvolta decât prin integrarea în proiectele societăţii globale, dezvoltându-şi 
propriile atuuri. Politica urbană şi de dezvoltare rurală constituie elemente dis-
tincte ale unui -ansamblu complex, în care acestea se inserează într-o manieră 
coerentă. Oraşele vor oferi comunităţilor rurale o gamă largă de servicii, vor 
contribui la dinamismul lor economico-social, existând însă şi inconveniente: 
multiplicarea rezidenţelor; poluare; distrugerea ţesăturii sociale a satului; dispa-
riţia progresivă a agriculturii în zonele periurbane, cu confiscarea celor mai bu-
ne terenuri. 

În acelaşi timp o politică de integrare are în vedere: 
- reţeaua oraşelor de mărime mică şi medie, va fi abordată într-o manie-

ră care să favorizeze intercomunalitatea, cu rol de animare a spaţiilor rurale, 
tratate în termenii complementarităţii, specializării, bazinelor de ocupare, 
intercomunalităţii. 

- organizarea reţelelor de structurare a teritoriului, cu prioritate în contex-
tul globalizării economiei, deschiderii frontierelor, progresului în domeniu tehni-
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cilor de comunicaţie; reţele noi bazate pe interese de vecinătate, cooperare 
intercomunală, reţele sat şi oraş, în plan european dezvoltarea reţelelor de 
transport, şi de informare, ca prioritate; pluralitatea centrelor de decizie cu do-
uă direcţii de dezvoltare – specializare a teritoriilor în funcţie de caracteristicile 
şi atuurile proprii; scheme administrative policefale în funcţie de specializările 
regionale, de descentralizarea centrelor de decizie şi capetelor de reţea. 

- luarea în considerare a dimensiunii transnaţionale: dezvoltarea naţiona-
lă nu scapă tendinţei generale a internaţionalizării problemelor societale. Spa-
ţiul rural românesc pare un spaţiu marginalizat în acest context; accesul la fon-
durile structurale comunitare, în special la cele care privilegiază iniţiativele 
concrete (proiecte de dezvoltare şi ajutare structurală a zonelor rurale). 

Prin specificitatea lor, comunităţile rurale impun, la nivelul acţiunii practi-
ce, demersuri strategice diferite, mecanisme socio-economice concordante cu 
istoria, resursele şi modelele culturale locale. Sunt relevante în acest sens stu-
diile de teren efectuate în vederea cunoaşterii şi descifrării posibilităţilor de 
adaptare la o nouă matrice macroeconomică. 

Ne vom referi la două comune situate în zona periurbană, care dispun de 
un potenţial funciar ce le încadrează în zona I-a de favorabilitate pentru agricul-
tură. Se pun în evidenţă similitudini şi deosebiri în ce priveşte volumul resurse-
lor funciare şi umane şi modul de utilizare/exploatare a acestora. 

Principalele caracteristici privind resursele: după suprafaţa deţinută, co-
muna Afumaţi se apropie de mărimea medie la nivel naţional (6787 ha), iar 
comuna Bucu (11173 ha) intră în categoria celor cu dimensiune mare. Popula-
ţia se află într-o evoluţie crescătoare, înregistrează o densitate de 95,4 loc/km

2
 

(Afumaţi) şi 46,1 loc/km
2
 (Bucu); structura pe sexe este aproape identică, iar 

sub aspectul vârstei populaţia activă reprezintă 43% (Afumaţi) şi 40% (Bucu); 
pensionari 18%. 

Spaţiul rural deţine un important potenţial de dezvoltare în domenii foarte 
variate: calitatea produselor agricole, turismul rural, protecţia mediului, naturii şi 
peisajelor, exploatarea patrimoniului cultural şi arhitectural, activitatea de primi-
re a populaţiei, experimentarea unor noi moduri de gestiune a spaţiilor. Marea 
sa diversitate face ca gestionarea să fie mult mai complexă, diferenţele semni-
ficative între zone periurbane, zone de rural profund şi zone intermediare, im-
punând abordări specifice / adaptate potenţialităţilor fiecărei comunităţi / zone. 

În calitate de spaţiu, ruralul este şi va face obiectul unei cereri crescân-
de, prin plurifucţionalitatea sa, politicile de amenajare fiind axate pe mai multe 
complementarităţi: 

- funcţia de producţie (agricultură, industrii de prelucrare şi extracţie, arti-
zanat etc); 

- funcţia de loisirs, de agrement, de retragere; 
- funcţia experimentală a noi forme de producţie şi servicii. 
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În acest context, într-o abordare patrimonială societatea globală va lua în 
considerare valorizarea spaţiului în deciziile de susţinere a utilizărilor sale nea-
limentare de produse agricole. 

În termeni politici, dezvoltarea rurală este tratată într-un demers global 
de amenajare a teritoriului, iar particulartăţile ruralului vor înlesni complementa-
ritatea între mediul urban şi mediul rural. În contextul mondializării economiilor 
este evident că mediul rural devine tot mai dependent de societatea globală, 
iar destinul său este tot mai mult legat de mediul urban. 

Pentru România, în contextul actual al evoluţiei economice şi al prezen-
ţei unei societăţi agrare dominant tradiţionale, comunitatea rurală nu se poate 
dezvolta decât prin integrarea în proiectele societăţii globale, dezvoltându-şi 
propriile atuuri. Politica urbană şi de dezvoltare rurală constituie elemente dis-
tincte ale unui ansamblu complex, în care acestea se inserează într-o manieră 
coerentă. Oraşele vor oferi comunităţilor rurale o gamă largă de serv icii, vor 
contribui la dinamismul lor economico-social, existând însă şi inconveniente: 
multiplicarea rezidenţelor; poluare; distrugerea ţesăturii sociale a satului; dispa-
riţia progresivă a agriculturii în zonele periurbane, cu confiscarea celor mai bu-
ne terenuri. 

În acelaşi timp o politică de integrare are în vedere: 
- reţeaua oraşelor de mărime mică şi medie, va fi abordată într-o manie-

ră care să favorizeze intercomunalitatea, cu rol de animare a spaţiilor rurale, 
tratate în termenii complementarităţii, specializării, bazinelor de ocupare, 
intercomunalităţii. 

- organizarea reţelelor de structurare a teritoriului, cu prioritate în contex-
tul globalizării economiei, deschiderii frontierelor, progresului în domeniu tehni-
cilor de comunicaţie; reţele noi bazate pe interese de vecinătate, cooperare 
intercomunală, reţele sat şi oraş, în plan european dezvoltarea reţelelor de 
transport, şi de informare, ca prioritate; pluralitatea centrelor de decizie cu do-
uă direcţii de dezvoltare – specializare a teritoriilor în funcţie de caracteristicile 
şi atuurile proprii; scheme administrative policefale în funcţie de specializările 
regionale, de descentralizarea centrelor de decizie şi capetelor de reţea. 

- luarea în considerare a dimensiunii transnaţionale: dezvoltarea naţiona-
lă nu scapă tendinţei generale a internaţionalizării problemelor societale. Spa-
ţiul rural românesc pare un spaţiu marginalizat în acest context; accesul la fon-
durile structurale comunitare, în special la cele care privilegiază iniţiativele 
concrete (proiecte de dezvoltare şi ajutare structurală a zonelor rurale). 

Prin specificitatea lor, comunităţile rurale impun, la nivelul acţiunii practice, 
demersuri strategice diferite, mecanisme socio-economice concordante cu istoria, 
resursele şi modelele culturale locale. Sunt relevante în acest sens studiile de te-
ren efectuate în vederea cunoaşterii şi descifrării posibilităţilor de adaptare la o no-
uă matrice macroeconomică. 

Ne vom referi la două comune situate în zona periurbană, care dispun de 
un potenţial funciar ce le încadrează în zona I-a de favorabilitate pentru agricul-
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tură. Se pun în evidenţă similitudini şi deosebiri în ce priveşte volumul resurse-
lor funciare şi umane şi modul de utilizare/exploatare a acestora. 

Principalele caracteristici privind resursele: după suprafaţa deţinută, co-
muna Afumaţi se apropie de mărimea medie la nivel naţional (6787 ha), iar 
comuna Bucu (11173 ha) intră în categoria celor cu dimensiune mare. Popula-
ţia se află într-o evoluţie crescătoare, înregistrează o densitate de 95,4 loc/km

2
 

(Afumaţi) şi 46,1 loc/km
2
 (Bucu); structura pe sexe este aproape identică, iar 

sub aspectul vârstei populaţia activă reprezintă 43% (Afumaţi) şi 40% (Bucu); 
pensionari 18%. 

Sub aspectul infrastructurii rutiere şi sanitare se constată o inadecvare, 
aceasta fiind slab dezvoltată, apropiindu-se de valorile medii ce caracterizează 
ansamblul comunităţilor rurale din România: 88% respectiv 78% drumuri de 
pământ, 6% respectiv 2% pietruite şi 6% respectiv 20% modernizate; un medic 
şi un cadru mediu sanitar revin la 1080 locuitori în comuna Afumaţi şi respectiv 
la 1717 locuitori şi 1288 locuitori în comuna Bucu. 

Structura activităţilor economiilor rurale diferenţiază net cele două comu-
ne: 17% ocupaţi în agricultură, 43% în industrie şi 40% în sectorul terţiar pentru 
Afumaţi respectiv 60%, 16% şi 10% pentru comuna Bucu, unde diferenţa până 
la 100%, de 14% o reprezintă şomerii. Începând cu anul 1990 comuna Afumaţi 
cunoaşte o revigorare a activităţii economice, în special a iniţiativei particulare: 
s-au creat trei întreprinderi de producţie agricolă, o întreprindere de prelucrare 
a diamantelor industriale, o întreprindere de confecţionat materiale de protec-
ţie, mai multe unităţi de servicii ocupate cu salariaţi din comună. Pe ansamblu 
s-au creat până în prezent locuri de muncă pe teritoriul propriu, din care 66% 
sunt ocupate cu forţa de muncă locală. De asemenea, la nivel comunal a fost 
închiriat teren pentru amplasarea unor depozite en-gross unde lucrează în re-
gim de timp parţial persoane din localitate şi numeroase altele din capitală sau 
comunele învecinate. 

Pentru comuna Bucu, situată la circa 17 km de municipiul Slobozia înce-
pând cu anul 1990 s-au creat noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi al 
prelucrării produselor agricole: 2 mori de cereale o brutărie, un atelier confecţii, 
un atelier tricotaje, o întreprindere de transport produse agricole, un centru de 
achiziţie cereale. Referitor la agricultură se constată în ambele situaţii, existen-
ţa unei slabe înzestrări tehnice a gospodăriilor rurale randamente scăzute ale 
producţiei agricole, costul ridicat şi gradul redus de comercializare la principa-
lelor produse agricole. Deşi în bugetul gospodăriei / familiei cresc veniturile din 
alte activităţi, totale propensiunea populaţiei pentru investiţii este foarte scăzu-
tă. 

Eşantionul de gospodării rurale investigate evidenţiază grade diferite de 
mobilitate profesională între comună şi urban, dacă avem în vedere proporţia 
populaţiei ocupate care face naveta: 52% la Afumaţi şi 18% la Bucu. Implica-
rea populaţiei în conducerea destinelor colectivităţi locale, puse în evidenţă de 
opţiunile subiecţilor în legătură cu modalitatea acţională în calitate de primar, 
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descrie o tipologie diversificată: „nw ştiu ce să facă dacă ar fi primar‖ 17% la 
Bucu şi 24% la Afumaţi; „ameliorarea infrastructurii colective‖ 12% Afumaţi, 
45% Bucu; „ordine în aplicarea legislaţiei‖ 16% Afumaţi, 7% Bucu; „nu vor să 
se implice‖ 12% Afumaţi, 7% Bucu. 

Din cele prezentate rezultă că în absenţa unor proiecte de dezvoltare ru-
rală care să cuprindă problematica specifică a comunităţii integrată în proble-
matica contextului regional, parcursul revigorării/atingerii standardelor de dez-
voltare umană, comparabile cu cele ale ţărilor europene occidentale, va fi lent 
şi îndelungat. Un posibil proiect de dezvoltare a comunităţilor rurale ar putea să 
conţină măsuri / acţiuni care să vizeze dimensiunile fundamentale ale dezvoltă-
rii umane durabile: demografică, economică, alimentară, sanitară, securitatea 
persoanei, securitatea comunităţii, dimensiunea politică. Pentru comunele stu-
diate s-ar putea avea în vedere următoarele: metode şi modele de producţie 
agricolă prin care funcţiile agriculturii să fie exacerbate; program de ocupare 
într-un context regional rural – urban, cu prioritate pentru persoanele tinere; 
program privind ameliorarea infrastructurii colective cu specificarea posibilelor 
surse de finanţare – publice şi parteneri externi/urbani ale căror activităţi, inte-
rese au incidenţe în spaţiul rural; crearea instituţiilor şi organismelor dezvoltării, 
structurii administrative, organizaţii ale populaţiei locale, parteneriat rural – ur-
ban şi public – privat. 
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OPINII, VALORI ŞI PERCEPŢII ALE SATULUI 
ROMÂNESC ÎN TRANZIŢIE 

Tincuţa IOZU 

 

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române a întreprins un stu-
diu de cercetare, pe un eşantion stratificat în vara anului 1996 (iunie-iulie), ba-
zat pe anchetă de teren, în localităţile Afumaţi (jud.Ilfov), Bucu (jud.Ialomiţa) şi 
Roseţi (jud.Călăraşi) şi a căutat să atingă probleme atât de ordin economic, 
financiar, cât şi de ordin sociologic, fiind vizate opiniile, valorile şi percepţiile 
şefilor de gospodării în ceea ce priveşte tranziţia pe care o străbate România. 
Dar înainte de a prezenta câteva din rezultatele obţinute în urma acestei anali-
ze, trebuie făcute unele delimitări conceptual-teoretice. 

Se spune adesea despre ceva că are sau nu are valoare, că merită sau 
nu merită atenţie. Ocurenţa deosebită în limbajul cotidian al cuvântului valoare, 
ori a unor expresii echivalente lui, dovedeşte importanţa actului de evaluare în 
viaţa omului. Eugeniu Speranţia caracteriza omul ca o fiinţă cu vocaţia valorii 
(―axiotropism‖). Conceptul de valoare s-a folosit întâi în ştiinţa economiei (Karl 
Marx). În epistemologie termenul de valoare este folosit pentru a desemna „în-
clinaţia valoric orientată‖ a ştiinţelor sociale. Contribuţii de seamă la întemeie-
rea acestei discipline a adus Şcoala de la Baden (prin Heinrich Pickert şi Wil-
helm Windelband). În viziunea acestora, valorile umane – adevărul, frumosul, 
binele etc. – constituie un fel de repere absolute, de care fiecare popor s-ar 
apropia prin intermediul culturii proprii, în decursul istoriei. Pe altă poziţie s-a 
situat Petre Andrei (―Filosofia valorii‖- 1918), în sensul că el a considerat cultu-
ra ca fiind cea care integrează şi orientează valorile (nicidecum invers), cultura, 
la rândul ei, exprimând idealul menţinerii. 

Odată cu progresele sociologiei şi antropologiei, axiologia şi-a mutat ac-
centul pe aspectul social – relaţional al valorii. Valoarea este o relaţie socială 
pentru că nu orice opţiune, dorinţă sau apreciere individuală se recomandă prin 
consistenţă, ci numai acelea care merg în consens cu opţiunile, dorinţele sau 
aprecierile de grup. Un sistem valoric angajează o comunitate umană şi o tradi-
ţie. 

În sociologie sunt analizate valorile incluse, de regulă, într-un sistem de 
preferinţe ale unei persoane, grup social sau comunitate. Atât pentru Emile 
Durkheim, cât şi pentru Max Weber, valorile trebuie considerate de către socio-
log ca fapte sociale cu un rol esenţial în asigurarea unităţii sociale. Valorile colec-
tivităţii sunt inculcate membrilor săi şi prin aceasta este asigurată în mare măsu-
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ră ordinea socială, unitatea funcţională a societăţii. Valorile nu sunt deci, în 
această viziune, preferinţe subiective individuale, ci preferinţe socializate, supra-
individuale, care sunt transmise şi promovate prin mecanisme sociale. Valorile 
se referă la stări sau moduri de acţiune considerate a fi dezirabile. Ele au un rol 
esenţial în orientarea acţiunilor umane, în stabilirea obiectivelor şi scopurilor de 
atins, a strategiilor, metodelor şi căilor de acţiune. Din acest motiv, în sociologie 
valorile sunt invocate ca un important factor explicativ. Deşi valorile au un rol ex-
plicativ mare, ele trebuie la rândul lor să fie explicate. Ele reprezintă expresia 
subiectivă, individuală şi colectivă a modului de organizare a sistemelor socio-
umane, a condiţiilor lor de funcţionare. Astfel, într-o societate totalitară, cu o eco-
nomie puternic centralizată cum a fost cea a ţării noastre (şi a celor din Europa 
Centrală şi de Sud-Est), adoptarea unor comportamente care să valorizeze spiri-
tul de iniţiativă, independenţa economică, democraţia, asumarea riscului unor 
câştiguri mai mari, schimbările provenite la nivel macroeconomic cu efecte impli-
cite la nivel individual, nu se poate face cu uşurinţă. 

Studiul de care am amintit mai sus, s-a desfăşurat la nivelul şefilor de 
gospodării agricole şi am căutat să surprindem, în ce măsură unele valori spe-
cifice economiei de piaţă au început să fie asimilate şi de subiecţii noştri (eşan-
tioanele elaborate sunt reprezentative la nivel local, de aceea datele, concluzii-
le care vor fi prezentate nu pot fi extrapolate la nivel naţional). Au fost investi-
gaţi 129 şefi de gospodării (total eşantion) care prezentau următoarele struc-
turi: vârstă, sex, ocupaţie, nivel de instruire. După variabila vârstă, distribuţia 
şefilor de gospodării arată în modul următor: 
 

Tabelul 1. Structura pe vârstă  
a şefilor gospodăriei rurale 

 
 Grupa de vârstă (ani) 

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 peste 70 Total % 

Şefi gospodării 0 2,3 6,2 19,3 25,5 24,03 22,4 100 

 

Este evident că predomină ponderea şefilor de gospodărie care trec de 
vârsta de 50 de ani, deci una scăzută a tinerilor în această ipostază. Ponderea 
persoanelor de sex masculin este, de asemenea, foarte mare, şi anume 
92,2%, iar numai 7,7% reprezintă femei în postura de şef de gospodărie. De 
exemplu, ponderea celor care desfăşoară o activitate particulară este foarte 
mică 0,7% 

 
Tabelul 2. Structura ocupaţională a eşantionului studiat 

 
Ocupaţie / Poziţia în gospodărie Sefi gospodărie 

Muncitor 25,5 

Ţăran 14,7 

Pensionar 42,6 
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Ocupaţie / Poziţia în gospodărie Sefi gospodărie 

Şomer 3,8 

Casnică 1,5 

Altă ocupaţie 11,9 

Total – % - 100 

 
După variabila: nivel de instruire, avem următoarea situaţie: 

 
Tabelul 3. Structura instrucţională a eşantionului 

 
Nivel de instrucţie / Poziţia în gospodărie Şefi gospodărie 

Fără şcoală 5,4 

Şcoală primară 40,3 

Şcoală generală 25,5 

Şcoală profesională 20,1 

Liceu 3,1 

Şcoală de maiştri 3,8 

Şcoală post liceală 0,0 

învăţământ superior 1,5 

Total – % - 100,0 

 
În ceea priveşte analiza valorilor împărtăşite de subiecţi, ne-am oprit 

asupra unui număr de trei, considerate a fi mai importante în această perioadă 
de tranziţie şi pe care le-am denumit generic: valoarea „Risc‖, „Stabilitate în 
viaţa personală‖ şi „Democraţie‖. Astfel, se constată la categoriile tinere de 
vârstă, o tendinţă negativă de asumare a riscului pentru câştiguri mai mari: 
acord 0% şi dezacord 66,6% pentru cei de 20 – 29, iar pentru cei cuprinşi în 
intervalul 30 – 39 ani se înregistrează un dezacord de 57,5%, de asemenea şi 
la celelalte categorii de vârstă dezacordul este mai mare decât acordul. În 
schimb există o tendinţă pozitivă a schimbării din afara universului lor interior la 
cei de 30 – 39 ani. Tot la categoriile tinere de vârstă s-a putut observa un dez-
acord mai mare decât un acord cu valoarea „democraţie‖ cu un singur partid. 

 
Tabelul 4. Structura răspunsurilor în funcţie de valoarea „Democraţie” 

 
Vârsta Acord Dezacord Nu ştie Non răspuns Total -%- 

20 – 29 ani 33,3 66,6 0,0 0,0 100 

30 – 39 ani 12,5 75,0 12,5 0,0 100 

40 – 49 ani 44,0 36,0 12,0 8,0 100 

50 – 59 ani 30,3 39,3 12,1 18,1 100 

60 – 69 ani 32,2 30,7 16,1 12,9 100 

peste 70 ani 48,1 27,5 17,2 6,8 100 

 

După cum se poate observa la categoriile tinere de vârstă dezacordul 
este mai mare spre deosebire de cele mai înaintate, lucru ce poate fi explicat 
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prin faptul că cei ce trec de 70 de ani au trăit în perioada anterioară epocii tota-
litare (când exista pluripartidism). 

Analizând opţiunile subiecţilor noştri în ceea ce priveşte valorile „Risc‖ şi 
„Democraţie‖, distribuţia pe cele trei localităţi se prezintă în felul următor:  

 
Tabelul 5. Distribuţia valorii „Risc” pe cele trei localităţi studiate 

 
Localitatea Acord Dezacord Nu ştie / Non răspuns Total 

Afumaţi 41,1 43,1 15,6 100 

Bucu 30 46,6 23,3 100 

Roseţi 18,7 54,1 27,1 100 

 

Este evident faptul că cei din comuna Afumaţi au o pondere mai ridicată 
a acordului faţă de „Risc‖ (asumarea riscului pentru câştiguri mai mari) compa-
rativ cu subiecţii din celelalte două localităţi. Aceasta s-ar putea explica prin 
plasarea teritorială a comunelor (Afumaţi se află în imediata apropiere a capita-
lei, iar influenţele urbane sunt mai profunde aici decât în restul localităţilor) şi 
prin faptul că în Bucu şi Roseţi există accente chiar pregnante ale unei sărăcii 
relative (în Afumaţi doar 10% dintre subiecţi percep situaţia lor economică ca 
fiind sub semnul sărăciei, a lipsurilor materiale accentuate, în timp ce ponderea 
celor din Roseţi este de 31%, iar pentru Bucu de 16%), aceasta având conse-
cinţe negative pentru un comportament economic adecvat unei economii de 
piaţă. 

 
Tabelul 6. Distribuţia valorii „Democraţie” pe cele trei localităţi 

 
Localitatea Acord Dezacord Nu ştie/Non răspuns Total 

Afumaţi 47,0 25,4 27,4 100 

Bucu 33,3 46,6 20,0 100 

Roseţi 25,0 50,0 25,0 100 

 
Situaţia este aproape similară cu cea a valorii „Risc‖, cu completarea că 

la Afumaţi acordul este mai mare faţă de dezacord (la „Risc‖, dezacordul era 
de 43,1% faţă de 41,1%). Comparativ cu celelalte două localităţi, Afumaţi înre-
gistrează o pondere mai ridicată a acordului. În Bucu şi Roseţi 46.6%, respec-
tiv 50% dintre cei intervievaţi nu sunt de acord că o „guvernare cu mai multe 
partide este mai bună decât una cu un singur partid‖. Această opţiune valorică 
este determinată fundamental de lipsa unei culturi politice şi a unui comporta-
ment politic manifest, de integrarea rurarilor în grupuri de muncă urbane, mar-
ginalizate social sau în entităţi industriale care nu necesită o calificare profesi-
onală superioară şi care generează atitudini politice specifice (în care sunt elu-
date opţiunile politice, conştiinţa politică, atitudinile ideologice cristalizate). 

De asemenea, prezenţa LAS-urilor, a asociaţiilor agricole de stat în toate 
cele trei comune studiate, unde oamenii desfăşoară o muncă de executant, a 
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dus la o degrevare relativă a responsabilităţii economice ce s-a prelungit într-o 
stare mai gravă, şi anume degrevarea responsabilităţii politice, a actului politic, 
a conştiinţei necesităţii unui comportament politic bazat pe cunoaştere (lipsa 
unei culturi politice este relevată şi de ponderea mare a non – răspunsurilor). 

Valorile sunt importante nu numai prin funcţia lor descriptivă, ci şi prin 
cea predictivă. „Valorile sunt interpretate mai ales prin prisma consecinţelor lor 
acţionate, a comportamentului potenţial pe care-l structurează – această carac-
teristică distinctivă a valorilor a fost transformată şi în strategie de studiere a 
sistemelor de valori‖ (o astfel de perspectivă este utilizată de Mihai Ralea şi T. 
Hariton, apărut în 1962, prin care se abordează cercetarea valorilor în înţelesul 
pe care-l acordă omul obişnuit acestei realităţi). 

Studiul valorilor prezintă interes şi pentru că întreaga viaţă a oamenilor 
constă „în a încerca şi a judeca valorile. Iar acestea nu capătă sens şi impor-
tanţă decât pentru că elementele din realitate, care se dezvăluie în mod meca-
nic, depăşesc substanţa lor obiectivă. În fiecare clipă, în care spiritul nostru nu 
este numai o oglindă pasivă a realităţii, ceea ce poate că nu se întâmplă nicio-
dată din cauză că însăşi percepţia obiectivă nu se poate naşte decât din eva-
luare – trăim într-o lume de valori care dispune conţinutul realităţii conform cu o 
ordine autonomă‖. 

Cunoaşterea valorilor din lumea rurală, mai ales în această perioadă de 
tranziţie însoţită de schimbări structurale majore, joacă un rol deosebit în dez-
voltarea economico-socială a satului românesc şi ridică o serie de probleme de 
ordin teoretic. 

La baza oricărei teorii de schimbare socio-economică se află o paradig-
mă ce încearcă să explice schimbarea comportamentală. 

Gândirea despre dezvoltare a fost dominată de două abordări opuse 
aproape două decenii. Pe de o parte, teoreticienii din anii 1960 explicau eşecu-
rile unor programe de dezvoltare ca fiind efectul interferenţei unor variabile / 
dimensiuni social – psihologice. 

Cu alte cuvinte, valorile sociale ale individului erau percepute ca princi-
palul obstacol în procesul de dezvoltare. Săracii, de pildă, erau învinuiţi de fa-
talism, şi aceasta pentru că se considera că ei nu-şi puteau controla (planifica) 
propriul lor viitor. Acest fatalism, la rândul lui, explică de ce inovaţiile tehnolog i-
ce din domeniile sănătăţii, planning-ului familial, nutriţiei şi agriculturii nu erau 
adoptate de săraci. Aceşti teoreticieni percepeau valorile sociale ca o dificulta-
te, piedică a schimbării. 

Pe de altă parte, şcoala specialiştilor în dezvoltare, din anii 1970, atribuia eşe-
cul programelor unor piedici (constrângeri) socio-economice. Ei argumentează că 
diminuarea sărăciei nu poate fi realizată până când indivizii săraci nu vor avea ac-
ces la resurse ca bogăţiile naturale, tehnologie, capital şi informaţie. 

În această viziune structuralistă, oportunitatea schimbării comportamen-
tale a săracilor ar putea fi la îndemâna lor, dacă puterea / structurile de putere 
ar aloca resurse şi ar face reformă instituţională. Astfel, săracii şi-ar însuşi ra-
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pid această oportunitate, schimbându-şi valorile lor din „mers‖ cu scopul de a 
raţionaliza noul lor comportament. În esenţă, noile variabile independente (cele 
cu caracter explicativ) erau structurale prin natura lor; valorile erau văzute ca 
un rezultat (efect), mai curând decât cauza schimbărilor comportamentului in-
dividual facilitat de dezvoltarea socio-economică. 

Odată cu începutul anilor 1980 această gândire dihotomică, timp de două 
decenii, a deschis calea unei viziuni comprehensive asupra modului în care com-
portamentul determină transformarea socio-economică. Acest punct de vedere îşi 
are rădăcinile în ecologia culturală, sociologia dezvoltării şi antropologia economi-
că. Valorile şi condiţiile structurale sunt considerate la fel de importante, sunt vari-
abile independente în procesul de inducere susţinută a schimbării comportamenta-
le. Valorile sunt văzute într-un context istoric. Perceperea succesiunii unor eveni-
mente în nişte condiţii structurale ori de mediu conduce la unele „moduri 
adaptative de subzistenţă‖ (ocupaţii) (―adaptative modes of subsistence‖) care ma-
ximizează supravieţuirea de grup. Acestea, la rândul lor, de-a lungul timpului, vor 
deveni comportamente „valorizate‖ care vor sta la baza ideologiei sistemului cultu-
ral. Valorile care rezultă din această experienţă colectivă de supravieţuire vor fi 
transmise generaţiei viitoare ca şi cum aceasta se va confrunta cu aceleaşi provo-
cări (cereri, pretenţii, necesităţi). În esenţă, „necesităţile practice ale unei generaţii 
devin idealurile exaltate ale generaţiei viitoare‖. De exemplu, societăţile care acu-
mulează şi fac rezerve de hrană pe perioade lungi de timp prin intermediul unor 
astfel de „moduri adaptative de subzistenţă‖, cum ar fi cultivarea pământului şi 
creşterea animalelor (activităţi agricole), vor dezvolta nişte valori tipice ca: supune-
rea, obedienţa urmată apoi de acceptarea rutinei (exemplu Bucu), responsabilita-
tea, cooperarea şi orientarea de grup. Societăţile care se bazează pe vânătoare şi 
pescuit pe de altă parte şi care nu fac rezerve de hrană, au tendinţa de a recom-
pensa inventivitatea, creativitatea, de a valoriza iniţiativa individuală şi independen-
ţa. Această teorie a schimbării comportamentale presupune că, în nişte condiţii 
structurale neschimbate cum ar fi modelele dreptului de posesiune a pământului 
(―land tenure patterns‖), valorile celor săraci au un fundament „raţional‖ şi 
adaptativ. 

Dacă aceste condiţii se schimbă, iar valorile rămân aceleaşi, atunci ele 
pot deveni nişte impedimente sociale şi psihologice reziduale. Dacă valorile 
sunt schimbate fară o schimbare corespondentă la nivel structural, efectul poa-
te fi un conflict de valori manifestat prin frustrare şi alienare culturală, migraţii 
(―movement out‖) către alt mediu compatibil cu noile valori. 

Legate de valori sunt şi atitudinile, care reprezintă o „orientare personală 
sau de grup, rezultată din combinarea de elemente afective, cognitive sau 
conative, care exercită influente de direcţionare, motivare sau evaluare asupra 
comportamentului‖. În relaţie cu valorile, formează aşa-numitele sisteme de 
valori – atitudini (Ralph Linton) care au funcţia de vectori orientativi personali. 

De fapt, opinia este un enunţ care dă expresie opţiunii cognitive şi afective a 
unei persoane, grup social sau colectivitate pentru un anumit punct de vedere cu 
privire la un fapt sau eveniment, o relaţie sau interacţiune socială etc. 
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Opinia este, pe de o parte, o formulă valorizată social faţă de care un 
subiect îşi dă adeziunea şi, pe de alta, o luare de poziţie asupra unei probleme 
controversate a societăţii. Opinia este puţin stabilă, în final dovedindu-se a fi un 
moment al formării atitudinilor şi stereotipurilor. Are un caracter parţial, parce-
lar. În mod mai general, noţiunea de opinie implică: 

- o reacţie a indivizilor faţă de un obiect dat din afară, finalizat, indepen-
dent faţă de actorul social, de intenţia sau de subterfugiile acestuia; 

- o legătură directă cu comportamentul; judecata este centrată pe obiect sau 
pe stimul şi constituie, într-o anumită măsură o anticipare a acţiunii viitoare. 

în acest sens, o opinie, ca şi o atitudine, este luată în consideraţie numai 
din punct de vedere al răspunsului şi în calitatea de „pregătire a acţiunii‖; este 
un comportament în miniatură. Din acest motiv, i se atribuie o virtute predictivă, 
fiindcă, în funcţie de ceea ce spune un subiect, se deduce ce anume va face. 

în studiul nostru, efectuat pe bază de chestionar, am introdus unele afir-
maţii/opinii cu care subiecţii intervievaţi trebuie să se pronunţe prin acord sau 
dezacord. Analizând rezultatele obţinute putem face unele enunţuri cu caracter 
predictiv. Astfel, la afirmaţiile că: 

a) „Şcoala ar trebui să-i înveţe de copii să se supună autorităţii‖ şi 
b) „Toate legile trebuie respectate chiar dacă o anumită lege este ne-

dreaptă‖, s-au înregistrat ponderi mult mai ridicate ale acordului cu acestea, 
faţă de cele ale dezacordului. 

 
Tabelul 7. Distribuţia răspunsurilor după nivel de instrucţie şi ocupaţie 

 
Nivel de 

instrucţie /  
ocupaţie 

FS 1-8 clase L / ŞP / ŞM PL/ÎS Total 

A D NŞ/NR A D NŞ/NR A D NŞ/NR A D NŞ/NR % 

Pluriactivi 

- opinia a 2 0 2 2 
8 

6 4 4 
2 

9 4 0 2 2 100 

- opinia b 2 0 2 2 
3 

9 6 3 
0 

1 
7 

9 4 0 0 100 

Ţărani 

- opnia a 5 1 
1 

0 4 
7 

0 16 1 
1 

5 5 0 0 0 100 

- opnia b 1 
1 

0 5 1 
6 

2 
6 

21 1 
6 

5 0 0 0 0 100 

Pensionari 

- opnia a 4 0 2 7 
6 

7 9 2 0 0 0 0 0 100 

- opnia b 2 4 0 4 
5 

3 
3 

15 0 2 0 0 0 0 100 

Legendă: FS = fară şcoală 

L / ŞP / ŞM = liceu / şcoală profesională / şcoală maiştri PL / ÎS = postliceală / învăţământ 
superior A = acord; D = dezacord; NŞ/NR = nu ştie/non-răspuns 
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Supunerea faţă de autorităţi, precum şi respectarea legilor (chiar dacă 
unele sunt nedrepte) ne dezvăluie că mentalitatea oamenilor este încă tributară 
unui regim în care socializarea membrilor societăţii era făcută în acest scop (de 
fapt numai în acest scop). Comportamentul inovator, spiritul de iniţiativă, crea-
tivitatea, capacitatea sau curajul de a reacţiona faţă de nedreptăţile sociale 
erau nişte atitudini nevalorizate, ba chiar dimpotrivă, erau sancţionate social. 
Oamenii nu vor dezvolta nişte atitudini/valori/comportamente care să se baze-
ze pe libera iniţiativă individuală, atât timp cât ele nu le-au fost inculcate printr-
un proces firesc de socializare şi educaţie. Schimbarea adusă de evenimentele 
din 1989, nu putea aduce după sine şi o schimbare comportamental-valorică la 
nivelul actorilor sociali şi nici nu se poate produce peste noapte. Este nevoie 
de o transformare instituţională, de crearea unor structuri care să asigure dez-
voltarea socio-economică a comunităţilor rurale, de ridicare a standardului de 
viaţă al oamenilor care trăiesc în aceste comunităţi, de un proces de învăţare 
socială a noilor valori şi ale cărui efecte sunt pe termen lung şi nu imediat. 

Concluzii 

În România sunt absolut necesare elaborarea unor studii care să cuprin-
dă absolut toate zonele rurale, să fie întreprinse nişte acţiuni temeinice de cu-
noaştere şi evaluare a resurselor umane cu tot de implică ele, fară a fi eludate, 
evident, cele materiale, pentru a putea implementa programe de dezvoltare 
rurală. Este necesară, de asemenea, crearea unor structuri, instituţii, organiza-
ţii care să facă legătura între nivelul puterii eentrale şi cea de la nivelul local, 
structuri care să permită implementarea valorilor moderne în lumea rurală ro-
mânească. Nu se poate vorbi de eficienţă, agricultură competitivă, economie 
de piaţă, spirit de iniţiativă, atâta timp cât acestea nu se regăsesc în sistemul 
valoric al oamenilor, cât încă nu au ajuns să fie valorizate social, pentru că aşa 
cum am arătat mai sus, s-au produs schimbări structurale fără a fi însoţite de 
schimbări comportamentale, valorice. Aceste transformări la nivel individual se 
pot produce în timp, printr-o alocare adecvată a resurselor şi printr-o reformă 
reală a instituţiilor care să asigure o dezvoltare umană durabilă. 

În condiţiile în care oamenii au un nivel de instrucţie redus, o slabă orien-
tare valorică către economia de piaţă, mentalitatea vechiului regim totalitar fiind 
încă destul de puternică, când înzestrarea materială a gospodăriilor este pre-
cară, reiese rolul important, vital, i-am zice, al unor strategii, programe de dez-
voltare, care să inducă şi schimbări valorice potrivite noului cadru socio- eco-
nomic al ţării noastre. 

Aşa cum sublinia şi Dimitrie Guşti, cunoaşterea valorilor spirituale şi mo-
rale joacă un rol deosebit în dezvoltarea socio-economică a satului, în afirma-
rea capacităţilor sale creatoare „..Această problemă a culturii este şi o chestiu-
ne de rentabilitate. Lipsa valorilor spirituale şi morale în viaţa unui popor ne du-
ce la constatări triste: micşorarea capacităţii producţiei economice, întunecarea 
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înţelegerii politice, otrăvirea vieţii sociale; frânarea creaţiei de valori originale şi 
alterarea sufletului ţăranului român‖. 
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ATITUDINEA PUTERII PUBLICE FAŢĂ DE 
PLURIACTIVITATEA AGRICOLĂ: DETERMINANŢI 

ECONOMICI, SOCIALI ŞI POLITICI 

Marioara RUSU 

 

Introducere 

Amploarea deosebită a pluriactivităţii din mediul rural european a condus 
pe specialişti, pe parcursul anilor, la căutarea unor explicaţii privind transformă-
rile survenite în organizarea exploataţiilor agricole. Factorii determinanţi ai 
acestor transformări permit interpretarea pluriactivităţii nu numai ca o deviaţie 
sau o modalitate de tranziţie, dar mai ales ca o formă logică de adaptare a ac-
tivităţii agricole la condiţiile concrete economice şi sociale. 

Exploataţiile agricole trebuie analizate nu doar ca simple locuri de pro-
ducţie, dar şi ca spaţii sociale, care ataşate unei familii sunt supuse determină-
rilor acesteia din urmă, producându-se o interdependenţă între familie şi ex-
ploataţie. 

Fiind un fenomen global, pluriactivitatea este determinată de dezvoltarea 
rurală, dar poate în acelaşi, timp să o influenţeze. 

Cunoaşterea în profunzime a formelor de organizare prin care este obţi-
nută producţia agricolă, devine necesară pentru înţelegerea comportamentului 
şi modului în care agricultorii iau decizii. În materie de comercializare, de ale-
gere a structurilor de producţie, de efectuare a investiţiilor şi apelare la credite, 
managementul pluriactivilor este adesea original. Această originalitate poate fi 
cauza succesului sau eşecului politicilor agricole în mediul rural. 

Definire şi clasificare 

Definirea şi clasificarea pluriactivităţii prezintă o importanţă practică deo-
sebită. Fără uniformitate în definire şi clasificare, comparabilitatea şi analiza 
reală nu poate fi realizată. Definiţiile date pluriactivităţii (şi / sau agriculturii cu 
timp parţial) variază, dar ideea generală care se desprinde este că resursele 
familiei – forţă de muncă, capital, resurse manageriale – sunt numai parţial in-
vestite în agricultură (Christiaensen, L. şi Swinnen, J., 1994). 
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Venitul, timpul de muncă sau profesia şi chiar asigurarea socială sunt în 
lucrările de specialitate criteriile utilizate pentru evaluarea, delimitarea şi de-
marcarea fermierilor cu timp total, de cei cu timp parţial. 

Venitul este un criteriu esenţial pentru analiza situaţiei socio-economice 
a gospodăriei agricole. Venitul are în acest caz două subdiviziuni: venit obţinut 
din exploataţie şi venit obţinut din activităţi extra agricole. Principalul inconve-
nient al utilizării acestui criteriu este faptul că determinarea mărimii venitului şi 
a evoluţiei sale este o operaţie dificil de realizat şi chiar imposibilă în ţările cu 
un grad ridicat de analfabetism sau / şi care nu produc pentru piaţă. Pe de altă 
parte, în ţările dezvoltate sunt exprimate adesea îndoieli asupra declaraţiilor de 
venit. În aceste ţări birourile de statistică se opun puternic inserării în chestio-
narele de recensământ a întrebărilor referitoare la venit. Un alt motiv de îndoia-
lă asupra determinării mărimii venitului îl reprezintă oscilaţiile frecvente ale pre-
ţurilor produselor agricole, care pot determina ca o persoană cu acelaşi input 
de muncă în agricultură să fie într-un an fermier cu timp parţial clasa I, iar în 
anul următor fermier cu timp parţial clasa II. 

În S.U.A. criteriul principal de departajare a fermierilor cu timp parţial îl 
reprezintă vânzările. Acestea reflectă o parte a venitului global şi au sens nu-
mai în regiunile în care fermierii cu timp parţial produc masiv pentru comercial i-
zare sau au un grad ridicat de specializare. Altfel, criteriul este folosit chiar şi în 
S.U.A. În combinaţie cu timpul de muncă cheltuit în interiorul şi în afara fermei. 

Utilizarea criteriului input de muncă în mod unilateral prezintă, de ase-
menea, deficienţe. Se ignoră, în primul rând, veniturile din rentă, pensie, do-
bânda la capital etc. În al doilea rând, există diferenţe în evaluarea muncii agri-
cole şi neagricole. De exemplu, fermierul poate fi ocupat preponderent în agr i-
cultură, dar partea de venit obţinută din acest sector să fie mai scăzută decât 
partea obţinută din angajarea în afara fermei. 

Lucrurile se complică şi mai mult atunci când sunt luaţi în calcul şi alţi 
membri ai familiei. Avantajul utilizării acestui criteriu rezidă din faptul că este 
tipul de informaţie cel mai uşor de obţinut. Timpul de muncă nu este dependent 
de fluctuaţiile preţurilor, este însă supus planurilor de reducere a activităţii. 

Abordarea separată a acestor criterii prezintă atât avantaje cât şi dej 
avantaje care pot conduce la obţinerea unor concluzii diferite chiar şi în interio-
rul aceleiaşi ţări. Pentru a evita acest neajuns, în urma studiilor şi analizelor 
efectuate, s-a desprins necesitatea utilizării lor combinate. S-a stabilit astfel, 
următorul sistem orientativ de clasificare a fermierilor în schema de mai jos. 
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SISTEMUL DE CLASIFICARE A FERMIERILOR ÎN FUNCŢIE DE VENITUL 
OBŢINUT ŞI TIMPUL DE MUNCĂ CHELTUIT ÎN AFARA FERMEI 

 
 
 
Pentru facilitarea comparabilităţii internaţionale o altă problemă ridicată 

este problema persoanelor pluriactive care muncesc în exploataţia agricolă. 
în statisticile diferitelor ţări o gospodărie este clasificată cu timp parţial 

dacă: 
a. proprietarul singur lucrează în afara exploataţiei (S.U.A.,Canada); 
b. proprietarul şi/sau soţia sa lucrează în afara exploataţiei (Germania); 
c. proprietarul şi/sau orice membru al gospodăriei lucrează în afara ex-

ploataţiei (Japonia). Câteva ţări posedă şi publică informaţii în acord cu fiecare 
dintre aceste alternative (Franţa, Germania). 

Dimensiunea pluriactivităţii  
la nivelul Comunităţii Europene 

Fenomen dificil de evaluat, pluriactivitatea, oferă o opţiune economică pe 
plan individual şi reprezintă un test de eficacitate si realism al politicilor de 
adaptare structurală, fiind o consecinţă directă a disponibilităţilor agricultorilor, 
rezultate din utilizarea incompletă a timpului de muncă, dar şi dorinţei acestora 
de a-şi spori veniturile. Exercitarea unor activităţi extra-agricole reprezintă o 
caracteristică dominantă în cadrul Comunităţii Europene. 
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Graficul 1. PLURIACTIVITATEA AGRICULTORILOR IN COMUNITATEA 
EUROPEANA (in funcţie de şeful de exploataţie ),1989 

 

 
Amploarea şi importanţa pluriactivităţii rezidă din aceea că numai pentru 

un sfert dintre agricultorii Comunităţii Europene, ocupaţia principală este agri-
cultura. Aproximativ un agricultor din zece este angajat cu timp complet în 
agricultură în Grecia, Portugalia si Italia. În Marea Britanie, Irlanda si Franţa 
pluriactivii deţin ponderi de cca. 50%. Fenomenul este mai puţin răspândit în 
Olanda, Belgia, Irlanda si Danemarca. 

În cadrul CEE pluriactivitatea este specifică fermelor agricole de dimen-
siuni mici (de exemplu, în Italia 73% au o suprafaţă mai mică de 2 ha ) unde se 
resimte în primul rînd, nevoia unor venituri suplimentare şi sectoarelor agricole 
care nu solicită o prezenţă permanentă cum ar fi pomicultura sau viticultura. 

Pe plan european acest fenomen a condus la modificări structurale ale 
producţiei agricole în sensul diminuării ponderii culturilor ce necesită un coefi-
cient ridicat de forţă de muncă şi al creşterii efectivelor de bovine şi ovine în 
detrimentul porcinelor. 

În zonele defavorizate ale comunităţii, agricultorii pluriactivi contribuie la 
menţinerea unei infrastructuri sociale şi economice viabile. Pluriactivitatea, ca 
activitate casnică, poate determina securitatea agricultorului şi contribuie într-o 
măsură ridicată la amortizarea impactului schimbărilor economico-sociale. 

Determinanţi ai atitudinii puterilor publice faţă de pluriactivitatea agricolă 
Contrar punctului de vedere clasic ce predomina în ţările vestice, la în-

ceputul acestui secol privind eficienţa ridicată a unităţilor de dimensiuni mici în 
cultivarea pământului, în perioada de după cel de al doilea război mondial via-
bilitatea unităţilor agricole de dimensiuni mari s-a bucurat de o largă recunoaş-
tere. Această recunoaştere a constituit baza politicii agricole a C.E.E. privind 
restructurarea agriculturii. Ele au avut drept ţintă îmbunătăţirea structurii fermei 
în sensul convertirii unităţilor de dimensiuni mici în unităţi de dimensiuni mai 
mari ca răspuns la cerinţele tehnologiei moderne şi a cerinţelor referitoare la 
creşterea veniturilor fermei la nivelul veniturilor neagricole. 
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Această orientare a pus fermele mici în faţa a două alternative: să adop-
te măsuri pentru creşterea suprafeţei proprietăţii sau să se transforme în ferme 
agricole cu timp parţial. 

Bazată pe o serie de studii OCDE lucrarea îşi propune compararea mo-
durilor în care au fost „trataţi‖ pluriactivii de către politica agricolă în diferite ţări. 

O primă remarcă care se impune este aceea că nici o politică agricolă nu 
se declară în mod explicit împotrivă exercitării de activităţi profesionale exteri-
oare exploataţiei de către agricultor sau de către un membru al familiei sale. 
Totuşi în anumite ţări agricultorii pluriactivi nu beneficiază în mod egal cu agr i-
cultorii cu timp complet de toate măsurile de ajutorare prevăzute de guvern sau 
de instituţiile supra-naţionale (CEE). 

Această remarcă se referă, în primul rând, la ajutoarele privind amenaja-
rea structurilor agricole. Dacă se fac referiri la măsurile de susţinere a produc-
ţiei prin garantări de preţ se constată că nu se fac discriminări între beneficiari 
pe criteriul existenţei surselor de venit. 

Analizând politica agricolă a fiecăreia din ţările membre s-a constatat po-
sibilitatea elaborării unei tipologii a ţărilor, în funcţie de evoluţia atitudinii lor faţă 
de pluriactivitate. 

Până în anul 1960 trei tipuri de atitudini au fost caracteristice: (a) atitudi-
nea indiferentă; (b) atitudinea defavorabilă; (c) atitudinea favorabilă. 

Printre ţările studiate numai Statele Unite nu a afişat nici o măsură spe-
cială vizând fie excluderea pluriactivilor de la anumite ajutoare, fie acordarea 
de drepturi acestora în anumite condiţii. S-a putut observa că acest tratament 
egalitar a fost conform liberalismului reclamat de guvernele americane. Nu au 
fost întâlnite exonerări de la plata impozitului funciar pentru agricultorii care 
erau angajaţi în conservarea activităţii agricole în zonele unde presiunea urba-
nizării era foarte mare.Este totuşi curios că într-o ţară unde mai mult de jumă-
tate din fermele agricole sunt mari producătoare de produse pentru piaţă şi ve-
niturile extra – agricole sunt superioare veniturilor agricole, nu s-a ţinut seama 
de acest fapt în luarea deciziilor politicii agricole. 

Explicaţia s-ar putea găsi în absenţa dificultăţilor funciare, S.U.A. având 
o densitate redusă a populaţiei raportată atât la suprafaţa totală (23 loc/km

2
), 

cât şi la suprafaţa agricolă utilă (112,2 ha/pers. activă). Deci, nu existau conflic-
te funciare între agricultorii cu timp total şi cei cu timp parţial, iar statul nu a fost 
pus în situaţia de a fi părtinitor. 

Această neutralitate binevenită la nivel naţional nu s-a regăsit totuşi şi la 
nivelul autorităţilor federale, în special în zonele în car© menţinerea unei densi-
tăţi corespunzătoare a populaţiei era resimţită cu acuitate. Astfel, autorităţile 
federale fară a-şi declara în mod ostentativ sprijinul au acordat pluriactivilor fa-
cilităţi care să-i favorizeze în mod direct în zonele defavorizate (de exemplu, 
Rural Development Act sau Comprehensive Employment and Training Act). 

Deşi în nici o ţară statul nu i-a considerat pe agricultorii pluriactivi ca o 
categorie socială care trebuie eliminată, în unele ţări ei nu au fost susţinuţi. 
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Această tendinţă defavorabilă pluriactivilor a fost întînlită în Ţările de Jos. În 
aceste ţări pluriactivii au fost ultima categorie căreia i se atribuia pământ, iar 
adesea pământurile lor constituiau o rezervă funciară pentru creşterea dimen-
siunilor fermelor cu timp complet sau pentru necesităţile de interes general. În 
aceste ţări s-a observat o concurenţă funciară foarte ridicată. Ele prezentau 
condiţii total diferite faţă de SUA: densitatea populaţiei era foarte mare (380 
loc/Km ), iar suprafaţa agricolă utilă pe persoană activă era redusă – 7 ha. 

În afara extinderii habitatului şi a infrastructurii s-a constatat şi o cerere 
sporită de spaţii pentru petrecerea timpului liber. De aproximativ un secol Ţările 
de Jos s-au evidenţiat în cadrul Europei prin opţiunea lor pentru liberul schimb. 
De aici a izvorât şi dorinţa unui export, maxim posibil, de produse alimentare 
pentru care se poate obţine cel mai ridicat profit. De exemplu agricultura olan-
deză este de mult timp o „industrie‖ de transformare a produselor vegetale în 
produse de origine animalieră pentru export. Aceasta presupune o tehnicitate 
ridicată care cu greu poate fi atinsă de către agricultorii cu timp parţial. 

Concurenţa funciară puternică, absenţa zonelor evident defavorizate şi 
presiunea sindicalismului agricol au fost elementele principale care au orientat 
măsurile de sprijin în agricultură spre exploataţiile conduse de către agricultori 
cu timp total. 

În anii '60, în Austria, Elveţia şi Norvegia statul avea o atitudine favorab i-
lă vis-a-vis de pluriactivitate. Aceste ţări au în comun condiţii climaterice dificile 
(cu ierni lungi şi reci) care se combină cu altitudini ridicate, iar în cazul Norve-
giei se combină şi cu latitudinea defavorabilă agriculturii. Lungimea mare a pe-
rioadelor cu zăpadă reduce mult durata lucrului la câmp, ceea ce creează dis-
ponibilitatea membrilor gospodăriei agricole pentru alte munci cu caracter se-
zonier. Caracterul tradiţional al practicării agriculturii nu reprezintă un motiv su-
ficient pentru a explica atitudinea pozitivă a statului faţă de pluriactivi. Explica-
ţia ar trebui căutată, mai degrabă, în interesul guvernelor acestor ţări de a 
ameliora gradul de autoaprovizionare alimentară. 

În pofida unei exploatări intensive a solului, nici una dintre aceste ţări nu 
reuşea să-şi asigure un nivel de autoaprovizionare foarte ridicat. Se adăuga, 
mai mult, un dezechilibru puternic al categoriilor de produse alimentare, deter-
minat de predominanţa producţiei zootehnice. 

În plus, în cazul Elveţiei exista un motiv suplimentar de natură strategică: 
păstrarea independenţei în cazul în care o criză ar fi plasat această ţară (a că-
rei vocaţie pentru neutralitate a fost întodeauna proclamată) într-o situaţuie de-
licată faţă de importul de produse alimentare. 

Cum scăderea relativă a veniturilor agricole nu a „cruţat‖ nici una din 
aceste ţări, antrenând un exod agricol şi rural masiv, guvernele au considerat 
ca fiind indispensabilă menţinerea agricultorilor în zona rurală. Acesta a fost un 
obiectiv prioritar în special în zonele defavorizate. 

De exemplu, Norvegia mai mult decât celelalte două ţări a pus accentul 
pe implementarea, cu ajutorul statului a diferite industrii în regiunile cu densita-
te demografică redusă. 
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Trecerea în revistă a acestor situaţii conduce la concluzia că în cele trei 
ţări, pluriactivii au fost sensibil ajutaţi. După anul 1960 s-au manifestat o serie 
de mutaţii în politicile agricole ale statelor membre OCDE. 

Deşi, dispun de caracteristici demografice şi climaterice diferite, Germa-
nia şi Japonia au fost sediul unor modificări totale ale politicii agricole, trecând 
în decursul anilor de la o atitudine neutră faţă de pluriactivi la o integrare activă 
a acestora. Japonia s-a confruntat şi se confruntă cu constrângeri funciare şi 
cu o suprapopulare intolerabilă în anumite zone faţă de o depopulare accentu-
ată în alte zone. De aceea în anul 1970 în programul numit „ Promovarea unei 
politici agricole globale‖ era prevăzută dezvoltarea industriei în aceste zone, 
pentru a fixa aici mai mulţi lucrători şi pentru a opri migrarea. 

Franţa, una din ţările Europei Occidentale în care densitatea totală a po-
pulaţiei era mai mică (97 loc./Km

2
), iar numărul de hectare pe locuitor mai ma-

re (0,61 ha) si care beneficia de o concurenţă funciară mai redusă decât Ţările 
de Jos sau Germania, a trecut de la o atitudine rezervată, la o luare în conside-
rare a pluriactivilor în mod condiţionat. 

Exploataţiile cu suprafaţă mare au fost destul de numeroase în Franţa şi 
pot fi luate ca model pentru rezultatele economice obţinute. Tinerii agricultori 
francezi erau convinşi că progresul tehnic poate face din ei conducători de în-
treprinderi dinamice, comparabile cu cele industriale. Astfel, sub presiunea 
Centrului Naţional al Tinerilor Agricultori, legile agricole din anii '60 cuprindeau 
dispoziţii funciare importante. Obiectivul fundamental era susţinerea împroprie-
tăririi tinerilor care se stabileau în mediul rural, dar urmărea în acelaşi timp şi 
cedarea exploataţiilor de către agricultorii în vârstă. 

Aspiraţia tinerilor agricultori de a deveni şefi de întreprinderi dinamice a 
determinat axarea politicii agricole franceze pe promovarea exploataţiilor mo-
derne conduse de agricultori cu timp complet. În această perioadă (anii '60 şi 
'70) pluriactivii erau puţin numeroşi, dispuneau însă de venituri ridicate şi ocu-
pau suprafeţe importante în zonele fertile. Presiunea organizaţiilor profesionale 
şi tendinţele productiviste ale serviciilor administrative locale au avut ca efect 
considerarea pluriactivilor ca străini agriculturii. Prevala opinia că aceştia vor 
dispărea progresiv fără vreo intervenţie. 

Dar, în 1972 discuţiile purtate asupra modalităţilor de atribuire a indem-
nizaţiei speciale pentru instalarea în zonele montane, subvenţie anuală desti-
nată să compenseze handicapul natural al celor care trăiesc şi lucrează în zo-
na montană, au adus în primul rang al actualităţii, pluriactivii – numeroşi în 
aceste zone – care s-au plâns de tratamentul aplicat. Ca o consecinţă, în anul 
1976 Ministerul Agriculturii a estimat că este necesară o reflectare profundă 
asupra agriculturii cu timp parţial, reflectare care s-a concretizat în elaborarea 
unui plan general privind statutul economic şi social al pluriactivilor (1977). 

Necesitatea amenajării teritoriului în zona montană a prelevat astfel, în 
recunoaşterea utilităţii pluriactivilor. Drept urmare, la începutul anului 1980 au 
fost aplicate două măsuri, pe tot teritoriul Franţei privind pluriactivii. Prima se 
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referea la indemnizaţia viageră de renunţare la pământ care putea fi atribuită 
pluriactivilor în cazul în care nu erau găsiţi solicitanţi agricultori cu timp total, iar 
cea de a doua specificare făcea referire la posibilitatea atribuirii de subvenţii 
pentru dotarea tehnică a tinerilor agricultori pluriactivi, dacă aceştia abandonau 
activitatea nonagricolă în mai puţin de 12 luni. Principiul de bază urmărit a con-
stat în a nu favoriza pluriactivitatea, dar a-i permite să existe acolo unde ea era 
necesară. 

Guvernele a două ţări diferite Finlanda şi Irlanda au ignorat pluriacti-
vitatea până la un moment anume. 

În Finlanda, unde aproape jumătate dintre agricultori desfăşurau o activ i-
tate nonagricolă, cauzele care au condus la dezvoltarea pluriactivităţii au fost 
legate de lungimea şi asprimea sezonului alb. O mare parte a activităţilor din 
timpul iernii sunt consacrate pădurii, chiar în cadrul exploataţiilor. Pluriactivii 
dispun de structuri de producţie similare cu cele ale agricultorilor cu timp com-
plet şi au aproximativ aceeaşi activitate. Din aceste motive statul a neglijat 
existenţa pluriactivilor. Începând cu anul 1976 responsabilii cu politica econo-
mică au început să se preocupe mai mult de excedentele producţiei agricole, 
decât de riscurile conjuncturale ale penuriei. De aceea ei au încurajat în mod 
concret pluriactivii, pentru a ameliora condiţiile lor de viaţă, dar şi pentru că 
aceştia puteau contribui la regularizarea ofertei de produse agricole şi de pro-
duse industriale de origine rurală. 

În Irlanda, al treilea program de dezvoltare economică şi socială (1969-1972) 
sprijinea activitatea pluriactivilor, considerând că aceştia nu aveau alte posibilităţi 
de creştere a veniturilor. 

Concluzii 

Din această succintă trecere în revistă se desprinde ideea că recunoaş-
terea importanţei pluriactivităţii în mediul rural este generală. Nicăieri ea nu a 
fost considerată ca fiind un epifenomen

1
. 

Diversitatea situaţiilor, care au determinat orientarea politicilor generale 
şi a politicilor agricole, au adus elemente în explicarea gamei largi de atitudini 
ale guvernelor faţă de pluriactivi. 

Atitudinea autorităţilor naţionale vis-â-vis de fenomenul pluriactivităţii s-a 
bazat, în principal, pe influenţa factorilor naturali, factorilor socio-demografici şi 
pe influenţa politicilor generale. 

Este evident că aceşti factori nu au acţionat în mod independent, că în 
cea mai mare parte a timpului ei s-au intercondiţionat reciproc. De asemenea, 
forţa acestor restricţii a variat în timp. Nu este exclusă astfel modificarea într-un 
sens favorabil sau nu a atitudinii viitoare a unui guvern sau a altuia faţă de 

                                                        
1
 Epifenomen – fenomen secundar care însoţeşte ian alt fenomen esenţial fară să-L influen-
ţeze (DEX). 
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această modalitate de adaptare a agricultorilor la presiunile economice la care 
sunt supuşi. 

 
* 

* * 

Prezentarea succintă a aspectelor legate de experienţa ţărilor OCDE în 
direcţia promovării sau a ignorării pluriactivităţii în exploataţiile agricole poate 
constitui un punct de reper pentru România în dezvoltarea sa viitoare. 
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METAMORFOZE TIPOLOGICE ALE 
MANAGEMENTULUI FERMELOR 

Elena SIMA 

 

În domeniul managementului agricol, perioada anilor de tranziţie la mo-
delul economiei de piaţă străbătută de economia românească a fost una de 
profunde schimbări calitative, dar şi de menţinere inerţială a unor vechi menta-
lităţi şi comportamente. 

Privatizarea şi restructurarea fostelor unităţi agricole a demarat rapid 
într-un cadru juridic bogat în legi, decrete şi hotărâri guvernamentale. Cu toate 
acestea, demolarea structurilor agrare proprii sistemului monopolist de stat şi 
schimbarea vechilor mentalităţi s-a dovedit a fi de lungă durată. 

Datorită faptului că nici teoria şi nici practica nu a dispus de soluţii cu-
prinzătoare, coerente şi aplicabile desocializării, diversitatea abordării reformei 
agrare a însemnat o întârziere nepermis de lungă în demararea unei ample şi 
profunde acţiuni de restructurare tehnologică, organizatorică şi managerială. 
Efectele s-au resimţit puternic în scăderea performanţelor economico-
financiare şi în diminuarea şanselor unităţilor agricole de stat sau particulare de 
a se lansa în direcţia creşterii competitivităţii produselor şi serviciilor lor. 

Totuşi, în pofida menţinerii inerţiale a unor vechi comportamente s-au în-
registrat şi unele schimbări calitative. Înlocuirea progresivă a mecanismelor 
rigide şi ineficiente specifice vechiului regim economic cu altele mult mai dina-
mice şi novatoare le-a permis unor manageri să se lanseze cu succes în afa-
ceri. 

1. Schimbare şi actualitate în managementul fermelor 

Mutaţiile apărute în domeniul managementului agricol din perioada ulti-
milor ani pot fi analizate sugestiv având în vedere cele trei planuri de manifes-
tare a managementului general cel pragmatico-aplicativ, cel psihologic şi cel 
ştiinţifico-teoretic şi tipurile de ferme apărute sub incidenţa legislaţiei agrare. 

Evaluarea realistă a manifestării principiilor manageriale în plan pragma-
tico – aplicativ trebuie să ţină cont de faptul că în toate ţările aflate în tranziţie, 
managerii unităţilor economice, indiferent de tipul de proprietate, au de recupe-
rat un handicap, evident, în raport cu omologii lor occidentali, în ceea ce pri-
veşte cunoaşterea profundă a mecanismelor economiei de piaţă şi utilizarea 
eficace a instrumentelor specifice acesteia. Această situaţie este determinată 
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de diferenţele care există între sistemele economice în care au lucrat şi lucrea-
ză, respectiv cel centralist, până în 1989 şi, cel al economiei de piaţă care se 
formează în ultimii ani. În prezent, majoritatea unităţilor economice româneşti 
sunt conduse de manageri cu pregătire de bază tehnică, care au dobândit cu-
noştinţe economice indispensabile în executarea funcţiei şi prin perfecţionări 
postuniversitare. 

Multe dintre caracteristicile actuale ale prestaţiei manageriale din agricul-
tura ţării noastre au la bază coexistenţa mai multor categorii de manageri. O 
primă categorie o reprezintă managerii proveniţi din cadrele de conducere exis-
tente anterior anului 1989, al căror număr se micşorează treptat prin pierderi 
naturale (pensionări, decese etc.) şi reconversii, fiind înlocuiţi de persoane mai 
tinere promovate pe funcţii manageriale. 

Moştenirea dată de mediul paternalist al planului unic de stat, de carac-
terul politic al deciziilor, precum şi dezinteresul faţă de piaţă, de costurile şi pro-
fiturile reale ale producţiei au influenţat modul de gândire la toate nivelele ma-
nageriale. Trebuie să recunoaştem că, actualii manageri români care au con-
dus unităţile agricole socialiste (IAS, CAP, AEI etc.) prin natura sistemului eco-
nomic hipercentralizat se ocupau cu precădere de managementul producţiei şi 
într-o foarte mică măsură de managementul comercial şi financiar. Nu de puţi-
ne ori s-au auzit concepţii de acest gen: „noi trebuie să ne ocupăm de produc-
ţie, noi trebuie să producem‖, statul având obligaţia să le asigure mijloacele 
financiare necesare producţiei şi tot acesta să se ocupe şi de desfacere, care 
în realitate, era o problemă de „preluare‖ a producţiei la fondul de stat. 

După trei decenii de sistem dirijat reintrarea agriculturii în reţeaua relaţiilor de 
piaţă liberă şi de concurenţă, unde criteriul unic de existenţă şi rezistenţă la efecte-
le economice este doar eficienţa şi calitatea, s-a produs pe fondul unor schimbări 
de substanţă în statutul fermei agricole şi al producătorilor agricoli. 

Transformarea fermei agricole dintr-o entitate productivă în sistemul 
economiei planificate care din punct de vedere al economiei socialiste nu avea 
de înfruntat concurenţa internă şi internaţională, fluctuaţiile cererii pe piaţă şi 
imperativul creşterii continue a competitivităţii produselor sale, într-o adevărată 
afacere conferă producătorului agricol rolul de catalizator care trebuie să pola-
rizeze eficace eforturile de adaptare la mecanismele pieţei, la exigenţele calita-
tive noi pe care le impune tranziţia. 

Înlocuirea progresivă a mecanismelor rigide şi ineficace, specifice ve-
chiului regim economic, cu altele mult mai dinamice şi productive a fost însoţită 
şi de metamorfozarea mentalităţilor şi a comportamentului managerial. 

Aceasta a condus la formarea unei noi categorii de manageri pregătiţi 
pentru adoptarea unor noi modele conceptuale şi comportamentale, precum şi 
folosirea unor noi instrumente de acţiune în relaţiile producătorului agricol cu 
autorităţile publice centrale şi locale, cu băncile, cu sindicatele, cu clienţii şi 
furnizorii etc. Majoritatea lor sunt tineri, sunt mai activi, au mai puţine prejude-
căţi şi mai multă iniţiativă. 
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În această categorie se înscriu şi o parte din cei care lucrează în sectorul 
privat după o experienţă acumulată, pe vremuri, în domenii care le-a permis 
contactul cu exteriorul ţării. Ei au fost oarecum protejaţi de influenţele econo-
miei centralizate şi şi-au putut păstra calităţile câştigate în urma contactelor cu 
mediul de afaceri străin. 

În ceea ce priveşte sistemul managerial folosit în agricultură există două 
stiluri de conducere, pe de o parte, cel autocratic şi pe de altă parte, cel demo-
cratic. 

Stilul autocratic este caracteristic managerilor care adoptă deciziile fără 
a-şi consulta colaboratorii. Acest stil ascunde totodată, în spatele său şi evita-
rea asumării responsabilităţii, iar rezolvarea problemelor vine oarecum de la 
sine sau este lăsată la voia întâmplării. Apoi, se remarcă o focalizare excesivă 
pe latura producţiei, în dauna orientării spre piaţă şi clienţi, ceea ce explică şi 
lipsa relativă a abilităţii de marketing în rândul managerilor ce practică acest stil 
de management. La aceasta se adaugă obsesia de incertitudine a managerilor. 
De aceea, ei nu agreează riscul şi acţionează pe termen scurt. De asemenea, 
ei preferă stabilitatea, neimplicându-se în acţiuni menite să ducă la schimbări 
uneori radicale, ocolind evenimentele riscante, fiind eficienţi în acţiuni de conti-
nuitate şi nu de schimbare. 

Nu întâmplător, unii specialişti apreciază că într-o lume în schimbare, 
imobilismul managerial este mult mai costisitor decât însăşi schimbarea. Ma-
nagerul nu-şi poate îndeplini sarcinile decât prin înţelegerea mediului econo-
mic, politic, social şi cultural al întreprinderii sale. El trebuie să-şi imprime forţa 
necesară pentru asimilarea schimbării din mediu. Poate tocmai de aceea, în 
România tranziţia a ajuns într-un punct în care viteza trecerii la economia de 
piaţă depinde decisiv de management, de comportamentul managerial, de ati-
tudinea faţă de schimbare şi de viziunea managerilor asupra schimbării. 

Revenirea la proprietatea privată asupra pământului şi a altor mijloace 
de producţie a avut ca efect dispariţia treptată a poziţiei de monopol a între-
prinderilor cu capital de stat predispuse la practicarea centralismului manageri-
al. Restructurarea fostelor întreprinderi de stat şi organizarea lor ca societăţi 
comerciale agricole pe acţiuni cu capital majoritar de stat a dat posibilitatea 
apariţiei echipelor manageriale ca formă de trecere spre cealaltă extremă mar-
cată prin privatizarea acţiunilor manageriale. 

Activitatea echipei manageriale depinde în mare măsură de particularită-
ţile individuale, de interese şi dorinţe, precum şi de sistemul relaţiilor interper-
sonale. Practica ne-a demonstrat situarea pe un loc important a echipei mana-
geriale pe lângă managerul general. 

Ei aplică împreună şi respectă unul dintre principiile manageriale şi anu-
me, aplicarea managementului participativ. Printr-o îmbinare a intereselor uni-
tăţii cu cele personale ale membrilor echipei se poate ajunge în marea major i-
tate a cazurilor la eficienţă. 
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După trei decenii de sistem dirijat reintrarea agriculturii în reţeaua relaţii-
lor de piaţă liberă şi de concurenţă, unde criteriul unic de existenţă şi rezistenţă 
la efectele economice este doar eficienţa şi calitatea, s-a produs pe fondul unor 
schimbări de substanţă în statutul fermei agricole şi al producătorilor agricoli. 

Transformarea fermei agricole dintr-o entitate productivă în sistemul 
economiei planificate care din punct de vedere al economiei socialiste nu avea 
de înfruntat concurenţa internă şi internaţională, fluctuaţiile cererii pe piaţă şi 
imperativul creşterii continue a competitivităţii produselor sale, într-o adevărată 
afacere conferă producătorului agricol rolul de catalizator care trebuie să pola-
rizeze eficace eforturile de adaptare la mecanismele pieţei, la exigenţele calita-
tive noi pe care le impune tranziţia. 

înlocuirea progresivă a mecanismelor rigide şi ineficace, specifice ve-
chiului regim economic, cu altele mult mai dinamice şi productive a fost însoţită 
şi de metamorfozarea mentalităţilor şi a comportamentului managerial. 

Aceasta a condus la formarea unei noi categorii de manageri pregătiţi 
pentru adoptarea unor noi modele conceptuale şi comportamentale, precum şi 
folosirea unor noi instrumente de acţiune în relaţiile producătorului agricol cu 
autorităţile publice centrale şi locale, cu băncile, cu sindicatele, cu clienţii şi 
furnizorii etc. Majoritatea lor sunt tineri, sunt mai activi, au mai puţine prejude-
căţi şi mai multă iniţiativă. 

În această categorie se înscriu şi o parte din cei care lucrează în sectorul 
privat după o experienţă acumulată, pe vremuri, în domenii care le-a permis 
contactul cu exteriorul ţării. Ei au fost oarecum protejaţi de influenţele econo-
miei centralizate şi şi-au putut păstra calităţile câştigate în urma contactelor cu 
mediul de afaceri străin. 

În ceea ce priveşte sistemul managerial folosit în agricultură există două 
stiluri de conducere, pe de o parte, cel autocratic şi pe de altă parte, cel demo-
cratic. 

Stilul autocratic este caracteristic managerilor care adoptă deciziile fără 
a-şi consulta colaboratorii. Acest stil ascunde totodată, în spatele său şi evita-
rea asumării responsabilităţii, iar rezolvarea problemelor vine oarecum de la 
sine sau este lăsată la voia întâmplării. Apoi, se remarcă o focalizare excesivă 
pe latura producţiei, în dauna orientării spre piaţă şi clienţi, ceea ce explică şi 
lipsa relativă a abilităţii de marketing în rândul managerilor ce practică acest stil 
de management. La aceasta se adaugă obsesia de incertitudine a managerilor. 
De aceea, ei nu agreează riscul şi acţionează pe termen scurt. De asemenea, 
ei preferă stabilitatea, neimplicându-se în acţiuni menite să ducă la schimbări 
uneori radicale, ocolind evenimentele riscante, fiind eficienţi în acţiuni de conti-
nuitate şi nu de schimbare. 

Nu întâmplător, unii specialişti apreciază că într-o lume în schimbare, 
imobilismul managerial este mult mai costisitor decât însăşi schimbarea. Ma-
nagerul nu-şi poate îndeplini sarcinile decât prin înţelegerea mediului econo-
mic, politic, social şi cultural al întreprinderii sale. El trebuie să-şi imprime forţa 
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necesară pentru asimilarea schimbării din mediu. Poate tocmai de aceea, în 
România tranziţia a ajuns într-un punct în care viteza trecerii la economia de 
piaţă depinde decisiv de management, de comportamentul managerial, de ati-
tudinea faţă de schimbare şi de viziunea managerilor asupra schimbării. 

Revenirea la proprietatea privată asupra pământului şi a altor mijloace 
de producţie a avut ca efect dispariţia treptată a poziţiei de monopol a între-
prinderilor cu capital de stat predispuse la practicarea centralismului manageri-
al. Restructurarea fostelor întreprinderi de stat şi organizarea lor ca societăţi 
comerciale agricole pe acţiuni cu capital majoritar de stat a dat posibilitatea 
apariţiei echipelor manageriale ca formă de trecere spre cealaltă extremă mar-
cată prin privatizarea acţiunilor manageriale. 

Activitatea echipei manageriale depinde în mare măsură de particularită-
ţile individuale, de interese şi dorinţe, precum şi de sistemul relaţiilor interper-
sonale. Practica ne-a demonstrat situarea pe un loc important a echipei mana-
geriale pe lângă managerul general. 

Ei aplică împreună şi respectă unul dintre principiile manageriale şi anu-
me, aplicarea managementului participativ. Printr-o îmbinare a intereselor uni-
tăţii cu cele personale ale membrilor echipei se poate ajunge în marea majori-
tate a cazurilor la eficienţă. 

Stilul democratic al managerilor agricoli este benefic nu numai pentru 
agricultură, dar pe termen lung este benefic şi pentru redresarea întregii eco-
nomii. Când vorbim despre acest stil de management avem în vedere între-
prinzătorii din agricultură organizaţi în societăţi agricole cu personalitate juridi-
că, asociaţiile familiale şi gospodăriile individuale comerciale, competitive pe 
piaţă şi nu cele de subzistenţă unde nu se poate vorbi de practicarea mana-
gementului. Procesul de introducere a principiilor economiei de piaţă în agricul-
tură se bazează, într-o măsură crescândă şi pe noi resorturi motivaţionale pe 
care tranziţia le creează prin privatizare, restructurare şi dezvoltare economică. 
Angrenat în noile relaţii de schimb, investit cu calitatea de autentic proprietar, 
stăpân pe pământul său, pe mijloacele de producţie fixe şi circulante, pe mun-
ca sa şi pe rezultatele directe obţinute, producătorul agricol are o viziune mai 
realistă asupra schimbării. 

În planul psihologic de manifestare a managementului, dobândirea pro-
gresivă, dar în ritm rapid de către întreprinzătorii de succes a unei stări de spirit 
adecvate condiţiilor economiei de piaţă se remarcă printr-o detaşare vizibilă de 
masa majorităţii, a celor greu încercaţi de dificultăţile tranziţiei. O asemenea 
stare se caracterizează prin receptivitatea la tot ceea ce este nou şi progresist, 
căutarea şi acceptarea progresului, sensibilitatea faţă de valorile autentice, 
profesionale şi morale, interesul constant şi permanent pentru autoperfecţiona-
re, capacitatea de a evalua realist succesele şi eşecurile, preocuparea perma-
nentă pentru identificarea şi valorificarea convenabilă a oportunităţilor de dez-
voltare a propriei ferme agricole. 
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Eficacitatea demersurilor manageriale a întreprinzătorilor în producţia 
agricolă depinde de moralitatea lor, de măsura în care actele lor şi comporta-
mentul adoptat corespund valorilor etice şi cadrului legislativ – normativ. 

Pluralismul formelor de proprietate şi de organizare economico-socială 
din agricultură a generat apariţia unor metode manageriale cu un spectru larg 
de manifestare. Modalitatea în care se realizează procesul managerial, trans-
formând informaţiile în acţiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurse-
lor cu cerinţele şi urmărind rezultate maximale este dictată de dinamica pro-
blematicii manageriale a unităţii economice. 

În practica agricolă s-a trecut, de la cele două tipuri majoritare de agricul-
tură ex – socialistă (cooperatistă cu 64% din totalul agricol şi de stat cu 20% 
din totalul agricol) caracterizate printr-o conducere dirijată centralist la o nouă 
formulă de articulare proprietate – exploatare cu tipuri de ferme specifice în 
care se manifestă metode manageriale dintre cele mai variate. 

Astfel, atât în sectorul privat tradiţional şi cu continuitate care corespun-
de zonei carpatice şi subcarpatice înalte, cât şi în noul sector privat, respectiv 
în segmentul ferme individuale apărute, după 1991, prin împroprietărirea şi/sau 
reîmproprietărirea gospodăriilor cu pământ şi cu alte mijloace de producţie se 
poate identifica practicarea unui management care se bazează, în principal, pe 
intuiţie, bun simţ, tradiţie şi experienţă, având, prin urmare, un caracter predo-
minant empiric. Proprietarul – deţinătorul de pământ şi capital are un dublu rol 
şi statut – este proprietar (de regulă unic) şi exercită în această calitate şi func-
ţia de conducere. El conduce activitatea, organizează producţia, aproviziona-
rea tehnică materială, desfacerea etc., rezolvând de fapt toate sarcinile. 

în segmentul asociaţii familiale şi societăţi agricole cu personalitate juri-
dică creşterea complexităţii producţiei, a concentrării acesteia a determinat un 
proces de separare a actului managerial de latura proprietăţii. Dacă în asocia-
ţia familială conducerea laturii tehnico- organizatorice a producţiei este lăsată 
pe seama unuia dintre membrii familiei în societăţile agricole cu personalitate 
juridică, aceasta este preluată de un specialist cu studii medii şi/sau cu studii 
superioare. 

Procesul managerial specific acestui segment este asemănător cu cel 
din cea de-a doua etapă a manifestării managementului. 

Caracteristica economiei contemporane este aceea a concentrării capita-
lului, a dezvoltării informaticii, a caracterului avansat al tehnologiei etc., condiţii 
în care s-a format, treptat instituţia organizatorilor şi conducătorilor profesionişti 
ai producţiei, a managerilor care conduc. Astfel, s-a dezvoltat managerismul 
care s-a extins în majoritatea ţărilor dezvoltate, şi îmbrăcă forme de manifesta-
re variate, întâlnite în toate sferele vieţii economice. 

În ceea ce priveşte manifestarea managementului pe plan ştiinţifico – te-
oretic, acest domeniu s-a conturat pentru început în întreprinderile industriale, 
găsindu-şi mai apoi rezonanţe şi în agricultură. 
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Din punct de vedere teoretic, în prezent, managementul agricol este o 
ştiinţă şi o artă. Este artă, deoarece se bazează pe valorificarea experienţei 
acumulate în timp şi este ştiinţă, pentru că se fundamentează pe principiile 
elaborate de disciplina ştiinţifică a managementului. 

Definind profesiunea ca o vocaţie în vederea căreia s-au acumulat cu-
noştinţe în care există aptitudini şi atitudini folosite pentru a sfătui şi îndruma 
pe ceilalţi, Emil Mihuleac (1982) ajunge la concluzia că activitatea de mana-
gement răspunde perfect acestei definiţii, în sensul că este o profesiune, pen-
tru că necesită o pregătire şi constă în obţinerea de rezultate prin eforturile 
unui colectiv şi prin perfecţionarea profesională a membrilor acestuia. 

2. Perspectivele managementului fermelor agricole 

Se consideră că viitorii ani vor constitui perioade de noi mutaţii în mana-
gementul agricol. În opinia specialiştilor, noile structuri private ale producţiei 
devenite dominante, în sectorul agricol, necesită un puternic sector de service. 
În cadrul acesteia un rol important va reveni consultanţei în managementul 
agricol, domeniu căruia, în trecut, nu i s-a acordat atenţia cuvenită. 

În ţările a căror dezvoltare este bazată pe principiile economiei de piaţă, 
consultanţa managementului agricol constituie o activitate larg răspândită şi 
deosebit de utilă. Ea joacă un rol esenţial în promovarea noutăţilor tehnice, 
economice, financiare, bancare, legislative, de politică agricolă etc. la nivelul 
fermelor agricole. 

Managerii vor trebui să fie capabili să integreze în procesul de luare a 
deciziilor, toate elementele necesare realizării unui echilibru între interesele 
producătorului şi ale beneficiarului, dovedindu-se astfel cu adevărat construc-
tivi. Dacă în sectorul de stat specialistul indiferent de natura pregătirii sale pro-
fesionale (inginer, economist) îşi poate forma deprinderi şi capacităţi manage-
riale fie pe băncile facultăţii, fie prin cursuri postuniversitare pentru sectorul 
particular al agriculturii trebuie întreprinse eforturi deosebite în vederea formării 
şi practicării unui management bazat pe metode, tehnici şi instrumente moder-
ne şi nu pe empirism, intuiţie şi tradiţie. 
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Prezenta lucrare reprezintă o parte dintr-un proiect internaţional (ACE-
PHARE 94-0S98R) intitulat: „Restructurarea agriculturii şi ocuparea forţei de 
muncă rurală în Bulgaria şi România”. Proiectul este coordonat de dr.Nigd 
Swain de la Centrul de Studii pentru Europa Centrală şi de Est al Universităţii 
Liverpool şi finanţat de Uniunea Europeană. Aide Memorie-ul interviurilor 
structurate, precum şi chestionarul utilizat cu 62 întrebări, respectiv 280 vari-
abile au fost concepute în colaborare de un grup de specialişti şi aplicate în 
mod uniform în toate ţările în care se desfăşoară această cercetare. 

 

O imagine sintetică asupra situaţiei privind ocuparea forţei de muncă în 
mediul rural se poate forma pe baza datelor din Recensământul populaţiei şi al 
locuinţelor din 7 ianuarie 1992, astfel: 

a) din compararea datelor privind ponderea populaţiei rurale din totalul 
populaţiei (45,7%) şi a ponderii populaţiei inactive rurale din totalul populaţiei 
inactive (47,0%) se observă că în mediul rural situaţia este mai defavorabilă; 

b) presiunile sociale asupra populaţiei ocupate din mediul rural sunt mai 
însemnate decât în mediul urban: populaţia inactivă calculată la 100 de per-
soane active este de 125 în mediul rural faţă de 112 în mediul urban, iar numă-
rul pensionarilor ce revin la 1000 de salariaţi este de 812 în mediul rural şi 342 
în cel urban; 

c) şansele forţei de muncă rurale pe piaţa muncii sunt mai reduse, datori-
tă unei situaţii specifice caracterizată prin: 1) structura după instruire este mai 
defavorabilă, ponderea populaţiei cu şcoală primară sau fară şcoală este de 
25,3% în mediul rural (4,3% în mediul urban), iar ponderea celor cu învăţământ 
superior este de 1,7% în rural (12,1% în urban); 2) structura demografică este, 
de asemenea mai defavorabilă, ponderea populaţiei de 60 ani şi peste este de 
22,1% în rural (11,6% în mediul urban); 

d) se poate deduce că ponderea şomerilor la data respectivă a fost de 9,3% în 
mediul rural şi 7,4% în mediul urban. 

Faptul că situaţia mai defavorabilă a forţei de muncă rurală se îmbină cu 
acţiunea unor factori de limitare a şanselor ieşirii din situaţia critică justifică 
cercetarea mai temeinică a problemei ocupării forţei de muncă rurală în condiţi-
ile restructurării agriculturii. 
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Obiectivele principale ale studiului sunt: 

1. evidenţierea schimbărilor produse în structura ocupării forţei de muncă 
din mediul rural, în urma restructurării agriculturii prin decolectivizare şi prin 
trecerea la economia de piaţă în ansamblu; 

2. analiza corelativă a mobilităţilor socio-ocupaţionale cu schimbările 
produse în relaţiile de proprietate; 

3. caracterizarea situaţiei efective şi opiniile subiecţilor care au un loc de 
muncă, respectiv al actualilor şomeri (foşti angajaţi); 

4. studierea rezultatelor şi a şanselor formării unui strat de întreprinzători 
rurali care ar impulsiona extinderea activităţilor neagricole; 

5. cunoaşterea caracteristicilor capitalului uman şi a opiniei locuitorilor 
privind strategiile posibile de dezvoltare a mediului rural. 

 

Tehnici de lucru, formarea eşantionului statistic 

Alegerea localităţilor luate în studiu s-a făcut pe baza unor considerente 
economice, geografice, demografice, reprezentând tipuri particulare de sate. 
Rezultatele parţiale prezentate în cadrul acestei lucrări se referă la 440 de 
gospodării din patru sate: 1. Mărtiniş (Harghita); 2. Bulz (Bihor); 3. Ciumbrud 
(Alba); 4. Prejmer (Braşov). Concluziile sunt caracteristice localităţilor studiate, 
rezultatele având caracter general valabil pentru existenţa unei diversităţi sem-
nificative între localităţi, realitatea trebuie luată în considerare în formularea 
deciziilor de dezvoltare rurală. 

Satele menţionate au următoarele caracteristici generale: 
- după aşezarea geografică. Prejmerul este în apropierea centrului regi-

onal Braşov; Mărtinişul şi Ciumbrudul sunt semiperiferice, lângă oraşe mai 
mici; Bulzul este periferic, la distanţă relativ mare faţă de oraşe; 

- după natura economiei: Prejmerul şi Bulzul sunt localităţi industrial – 
agrare; Ciumbrudul este agrar – industrial, iar Mărtinişul are caracter tradiţional 
agricol; 

- după sectoare agricole: Bulzul nu a fost cooperativizat; în satul Mărtiniş 
a funcţionat un CAP ineficient; în Prejmer şi Ciumbrud au existat şi CAP şi IAS 
care mergeau relativ bine. 

Ipoteze de lucru 

Satele luate în studiu se includ în următoarele trei tipuri: 
1. sat tradiţional: din zonă cu infrastructură industrială subdezvoltată în 

trecut, în care ponderea agriculturii este relativ ridicată (Mărtiniş, Bulz); 
2. sat de periferie industrială: din zonă în care „industrializarea socialistă‖ 

a creat o industrie grea care se află acum în regres, în condiţiile transformării 
economiei, iar reducerea producţiei afectează şi utilizarea forţei de muncă na-
vetiste din satele apropiate (Ciumbrud); 
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3. sat de centru, care se leagă intrinsec de un centru economic puternic 
(Prejmer). 

Se presupune că cele trei tipuri de sate selectate aplică una dintre stra-
tegiile de dezvoltare posibile: 

a. „laissez faire‖, dispune de un potenţial propriu pentru dezvoltare 
(Prejmer); 

b. pro agricultură, adică dezvoltarea localităţii s-ar putea baza pe inter-
venţii pe linia susţinerii agriculturii, unde fermele agricole ar putea ju-
ca un rol semnificativ în dezvoltarea localităţii pe viitor (Mărtiniş); 

c. pro dezvoltare, unde crearea de noi locuri de muncă nonagricolă ar 
putea accelera dezvoltarea localităţii (Bulz, Ciumbrud). 

Prin studiile de caz întocmite se propune verificarea următoarelor ipoteze 
de pornire: 

1. transformările economico-sociale din anii '90 au condus la schimbări 
esenţiale în structura ocupaţională a populaţiei din mediul rural; 

2. rolul agriculturii în ocuparea populaţiei active rurale s-a diminuat, ofe-
rind mai mult venituri suplimentare, respectiv ocupare parţială pe exploataţii 
mici, cu înzestrare tehnică redusă, lipsind resursele de dezvoltare; 

3. se accentuează diferenţele pe localităţi; cele mai defavorizate sunt sa-
tele mici, cu populaţie îmbătrânită, cele care sunt mai îndepărtate de centrele 
orăşeneşti. 

Caracteristicile structurale ale eşantionului persoanelor intervievate. 
Eşantionul constituit din 440 persoane intervievate în cele patru localităţi a fost 
analizat, în primul rând, după structura sa pe sexe, pe starea civilă, pe vârstă, 
după şcolaritate, respectiv după structura ocupaţională. Se pot observa dife-
renţe semnificative între localităţi; astfel în privinţa structurii pe vârstă populaţia 
din Mărtiniş şi Ciumbrud este mai îmbătrânită (ponderea persoanelor de peste 
60 ani în eşantion a fost de 47,8% în Mărtiniş, respectiv 35% în Ciumbrud), iar 
în Bulz şi Prejmer este relativ mai tânără (de 31,1%, respectiv 25,3%). După 
nivelul şcolarităţii Mărtiniş este în situaţia cea mai puţin avantajoasă, iar Prej-
merul ocupă un loc mai avansat (ponderea celor cu bacalaureat şi cu şcoală 
postliceală sau studii superioare este de 5,7% în Mărtiniş şi 9,3% în Prejmer). 
Sunt diferenţe însemnate şi în privinţa structurii ocupaţionale; astfel Bulz şi 
Ciumbrud au caracter nonagricol mai pronunţat faţă de Prejmer şi Mărtiniş. 

Prelucrarea informaţiilor culese permite evidenţierea aspectelor studiate 
şi după grupele structurale, obţinând astfel, alături de imaginea globală, şi una 
mai analitică. În general, nu se observă mari diferenţe în starea socială şi eco-
nomică sau în privinţa opiniilor după sex, dar există diferenţe semnificative du-
pă criteriile de vârstă, şcolaritate şi ocupaţie. 

Analiza structurii persoanelor intervievate după ocuparea lor la nivelul 
eşantionului de 440 de gospodării a condus la următoarele concluzii: 

1. cei angajaţi reprezintă în medie 30,5% variind între 21,4% în Mărtiniş 
şi 47,8% în Bulz; 
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2. apar diferenţe în structura ocupării forţei de muncă între localităţile 
analizate'. 

3. ponderea şomerilor înregistraţi este relativ redusă, variază între 0% în 
Bulz şi 9,3% în Mărtiniş, dar şomajul latent este ridicat în toate localităţile rurale 
analizate; 

4. numărul producătorilor individuali, care realizează venituri numai din 
activitate agricolă, precum şi a întreprinzătorilor particulari este redus, ponde-
rea lor din total neangajaţi şi neşomeri este în medie de 4,7%, respectiv 4,4%; 

5. îmbătrânirea satelor este accentuată, din cei neangajaţi şi neşomeri în 
medie 57% sunt pensionari; 

Mobilitatea socio-ocupaţională. Studiul, elaborat pe bază de chestionar, 
oferă informaţii asupra structurii ocupaţionale a celor intervievaţi în trei perioa-
de diferite: în momentul iulie 1996; pentru media anilor '80; precum şi perioada 
în care intervievata(ul) avea 14 ani şi declară ocupaţia părinţilor. Se observă 
structuri ocupaţionale diferite, cu modificări însemnate de la o perioadă la alta. 
Actualmente, faţă de situaţia din anii '80, ponderea pensionarilor, a şomerilor, a 
casnicelor şi a celor în căutarea primului loc de muncă este mult mai mare, şi a 
crescut ponderea întreprinzătorilor şi a producătorilor în timp total. Este mai 
redusă ponderea posturilor de conducere şi de specialitate din agricultură pre-
cum şi ponderea muncitorilor calificaţi şi necalificaţi din agricultură şi din afara 
ei. Variaţia este mai însemnată în Mărtiniş, Ciumbrud şi Prejmer, şi mai puţin în 
Bulz, localitate necooperativizată. 

Situaţia actuală a structurii ocupaţionale a fiilor diferă faţă de cea a părin-
ţilor, ceea ce se reflectă, mai ales, în ponderea actuală mai mică a producători-
lor individuali şi a muncitorilor necalificaţi în agricultură. Producătorii individuali 
în timp total au pondere redusă, fiindcă pe 1-10 ha nu se poate realiza fermă 
familială viabilă; pe ferme mici nu pot fi angajaţi muncitori calificaţi şi necalifi-
caţi, în asociaţii numărul lucrătorilor este redus, iar şansele ocupării în afara 
agriculturii sunt limitate de şomajul industrial. Astfel a rămas ca refugiu pensio-
narea sau şomajul, respectiv practicarea producţiei agricole în timp parţial sau 
total. 

Caracteristicile locurilor de muncă ale angajaţilor. Studiul urmăreşte for-
marea unei imagini asupra situaţiei actuale şi de perspectivă imediată a popu-
laţiei active angajate şi a şomerilor înregistraţi, intervievaţi, din satele studiate 
asupra locurilor lor de muncă. Se pot concluziona următoarele: 

a) angajarea se face în cea mai mare parte (91,4%) cu normă integrală de 
8 ore de lucru, norma parţială nu este încă caracteristică în localităţile studiate; 

b) cea mai mare parte a angajaţilor lucrează în întreprinderi mici şi mijlo-
cii. Distribuţia locurilor de muncă după dimensiunea medie a întreprinderilor 
este următoarea: 48,4% sunt angajaţi în unităţi mici, sub 50 lucrători şi 17,2% 
în întreprinderi mari de peste 1000 lucrători. Angajaţii de la Mărtiniş şi Bulz lu-
crează preponderent în întreprinderi foarte mici, iar majoritatea angajaţilor de la 
Ciumbrud şi Prejmer lucrează în întreprinderi foarte mari; 
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c) la categoria de angajaţi ponderea unităţilor de stat este încă hotărâ-
toare circa 60%, dar creşte şi rolul unităţilor particulare. Distribuţia locurilor de 
muncă după sectoare de activitate se prezintă în felul următor: în unităţile de 
stat nonagricole lucrează 33,1% al angajaţilor, în unităţile private 23,3%, în 
sectorul public 20,3%, în asociaţiile agricole 8%, iar în unităţile agricole de stat 
sunt angajaţi 6,1%. Apar însă mari diferenţe după localităţi, astfel: în întreprin-
deri de stat nonagricole lucrează 70% din angajaţii de la Ciumbrud, dar numai 
13,9% în Mărtiniş, sau în întreprinderi private lucrează 48,9% dintre angajaţii 
din bulz şi doar 13,9% în Mărtiniş; 

d) domeniile în care se angajează cei din mediul rural diferă mult după 
localităţile analizate: cei din Mărtiniş lucrează mai ales în agricultură 32,6% şi 
în industria uşoară 20,9%; cei din Bulz în transport, comerţ 20,9% şi în indus-
tria energiei electrice 30%; cei din Ciumbrud în industria grea 35%; iar în Prej-
mer există o distribuţie aproape uniformă între domeniile de activitate. Evident, 
nivelul de dezvoltare al zonei este horărâtor, privind domeniile în care se poate 
angaja forţa de muncă din mediul rural. Faptul că în medie încă 17,2% sunt 
angajaţi în industria grea şi 15,3% în agricultură, iar restructurarea acestora 
este doar la început justifică presupunerea că în viitorul apropiat se poate aş-
tepta la creşterea mai departe a şomajului rural; 

d) mobilitatea geografică este relativ redusă, locul de muncă fiind – în 
medie – în 49,7% a cazurilor, la domiciliu. Cazul excepţional din Ciumbrud, un-
de 85% sunt angajaţi în oraş, datorită întreprinderii metalurgice şi de confecţii, 
care ocupă număr mare de angajaţi şi din satele limitrofe. 

Comportamentul previzibil în caz de şomaj. Numărul şomerilor în eşanti-
onul studiat este relativ redus, ceea ce se explică şi prin faptul că mulţi au ieşit 
deja din evidenţe conform legislaţiei actuale. Informaţiile culese şi prelucrate 
relevă următoarele: 

a) distribuţia după durata şomajului evidenţiază fenomenul de şomaj 
structural, 50% dintre şomeri depăşind un an de când sunt şomeri; 

b) oamenii nu au o concepţie strategică asupra tratării situaţiei de şomaj: 
1). doar 25,8% ar învăţa o altă meserie; 2). numai 9,2% ar începe o afacere; 
3). doar 4,9% s-ar muta în altă parte; 4). 6,7% ar practica o muncă sezonieră 
(11,6% în Mărtiniş şi nimeni în Ciumbrud); 

c) cauza principală a dezinteresului faţă de afaceri nu este lipsa de credi-
te, deoarece 43,6% au declarat că nu ar începe o afacere chiar dacă ar putea 
dobândi credit şi doar 33,7% s-ar apuca de o afacere. 

Întreprinzătorul rural. Dezvoltarea afacerilor reprezintă o speranţă pentru 
ocuparea forţei de muncă în mediul rural. Situaţia actuală şi de perspectivă 
imediată, caracterizată cantitativ pe baza informaţiilor culese şi sintetizate poa-
te fi descrisă succint prin următoarele: 

a) numărul şi ponderea întreprinzătorilor rurali sunt relativ reduse: numai 
30 din cei 440, adică 6,8%; 
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b) cea mai mare parte a întreprinzătorilor 77%, provin din cei care au lu-
crat înainte în afara agriculturii; 

c) afacerea, în general, a fost creată în satul de reşedinţă 83,3%; 
d) cele mai multe afaceri sunt în sfera comercială 50% şi în domeniul 

producţiei agricole 16,6%; 
e) întreprinzătorii lucrează în mod preponderent singuri sau cu membrii 

familiei 80%; 
f) profitul obţinut din afacere este distribuit în măsură aproape egală între 

consumul casnic 44,1% şi pentru lărgirea prezentei afaceri 41,2%. 
Se poate concluziona asupra slabei speranţe că în viitorul apropiat dez-

voltarea afacerilor rurale va impulsiona ocuparea forţei de muncă. 
Disponibilul de pământ şi de maşini agricole. Studiul a urmărit caracteri-

zarea activităţii agricole, şi mai ales, a situaţiei de înzestrare cu principalele 
resurse de producţie. Situaţia constatată poate fi caracterizată sintetic prin ur-
mătoarele: 

a) cea mai mare parte a gospodăriilor 84% dispun de pământ, totuşi 
ponderea gospodăriilor rurale fără pământ, de 15,2%, este relativ ridicată; 

b) peste 80% din gospodării dispun sub 5 ha de pământ, iar arenda este 
redusă doar 10,4%, din cei intervievaţi au luat pământ în arendă. 

c) numărul gospodăriilor care au cumpărat pământ este redus 4,3%, iar 
pământul cumpărat nu a depăşit de regulă un ha; 

d) din gospodăriile care au pământ în folosinţă numai 21,4% au şi maşini 
agricole; 

e) 65,7% din cei intervievaţi au declarat că nu dispun de maşini agricole, 
o parte relativ însemnată 16,1% nu desfăşoară activitate agricolă şi doar 
18,2% au ceva maşini agricole; 

f) procurarea maşinilor din comerţ s-a realizat într-o pondere de 45%, 
deci sunt noi. 

Se poate formula concluzia că piaţa funciară este practic inexistentă, 
deci procesul de concentrare a terenurilor este foarte lent, iar gospodăriile care 
desfaşoară activitate agricolă sunt slab înzestrate cu maşini agricole. 

Modificări în relaţiile de proprietate funciară. Din compararea situaţiei pri-
vind structurat dimensiunii exploataţiilor agricole, înainte de 1948 şi astăzi, re-
zultă, atât în ansamblul celor 440 de gospodării, cât şi pe fiecare localitate în 
parte, o distribuţie mai puţin favorabilă în sensul reducerii ponderii unităţilor re-
lativ mai mari (peste 5 ha) şi creşterii celor mai mici (sub 2 ha). 

Dacă înainte de 1948 exploataţiile agricole de peste 5 ha aveau în medie 
o pondere de 25,9% (40,7% în Mărtiniş şi 14,6% în Prejmer), în prezent 16,4% 
din gospodării dispun de pământ propriu de peste 5 ha (36,4% în Mărtiniş şi 
4% în Prejmer). Acest fenomen este caracteristic mai ales în localităţile Cium-
brud, Bulz şi Prejmer, iar în Mărtiniş s-a reconstituit, în mare parte, vechiul sis-
tem de proprietate privată. 
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Orientarea spre piaţă. Restructurarea agriculturii prin decolectivizare nu 
a generat o schimbare esenţială în privinţa orientării mai accentuate spre piaţă 
a producătorilor agricoli: 

a) în ansamblul celor 440 de gospodării, în ultimii zece ani, precum şi în 
prezent circa 70% produc doar pentru consumul propriu, respectiv valorifică 
doar ocazional produse agricole; 

b) probleme în legătură cu posibilităţile de valorificare a produselor au 
apărut doar la Ciumbrud privind vinul, în timp de surplusurile de cereale şi pro-
duse animale din gospodăriile din Mărtiniş şi Bulz au putut fi valorificate fară 
dificultăţi. 

Nivelul organizării populaţiei rurale. La nivelul eşantionului analizat se 
observă o slabă participare la diferite forme organizaţionale, iar colaborările în 
soluţionarea problemelor de producţie sunt reduse. 

În organizaţii de parteneriat iau parte 4,3%, în asociaţii civile 3,2%, în 
partide politice 15,7% din cei intervievaţi (nimeni din Ciumbrud şi 45,7% din 
Mărtiniş); în medie 76,8% din cei intervievaţi nu sunt membri la nici o formă de 
asociere, fie ea de natură politică sau profesională, iar din cei care sunt mem-
bri, doar 2,3% au funcţii, deci activează realmente în cadrul unei asemenea 
organizaţii. Menţionăm că cercetarea nu s-a extins la comunităţile bisericeşti; 
este o slabă colaborare între locuitorii satelor, astfel dintre cei intervievaţi 
47,3% au declarat că nu colaborează în nici un fel; doar în privinţa folosirii în 
comun a maşinilor, uneltelor sau privind intr – ajutoarea prin muncă există co-
laborări mai pronunţate 21,1%; numai 2,3% dintre gospodării conlucrează în 
valorificarea produselor (10% în Ciumbrud şi 0,7% în Prejmer). 

Acest dezinteres îngreunează crearea unor organizaţii de parteneriat 
profesional cu legitimitate de masă. Lipsa unor parteneri în negocierile pentru 
formarea politicii agricole şi de dezvoltare regională îngreunează luarea măsu-
rilor pe bază de compromis care să conducă la un consens acceptabil pentru 
toţi actorii economici: consumatori, producători, guvern. 

Gradul de satisfacţie şi importanţa acordată diferitelor valori normative. 
La întrebarea, sunteţi mulţumiţi de nivelul de trai, 26,4% din cei intervievaţi au 
răspuns pozitiv, nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi 25,2%, iar ponderea celor ne-
mulţumiţi de 47,9%. Apar diferenţe însemnate în distribuţia răspunsurilor după 
ocupaţia, şcolaritatea şi vârsta celor intervievaţi: 

a) ponderea răspunsului nemulţumit este peste nivelul mediu la grupuri-
le: muncitor necalificat în agricultură, întreprinzător particular, muncitor calificat 
în afara agriculturii. Sunt relativ mai mulţumiţi muncitorii calificaţi în agricultură, 
pensionarii şi muncitorii necalificaţi din afara agriculturii; 

b) ponderea celor nemulţumiţi este mai ridicată la cei cu liceu şi mai re-
dusă la cei cu şcoli superioare; 

c) nemulţumiţi sunt mai ales tinerii, iar la bătrâni cei mulţumiţi au o pon-
dere mai ridicată. Distribuţia răspunsurilor privind gradul de satisfacţie diferă 
mult pe localităţi. 
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d) în localitatea Mărtiniş ponderea celor mulţumiţi este mult mai ridicată 
47,8% decât în localităţi cu nivel de dezvoltare mai accentuată, adică nu cei 
mai săraci sunt şi cei mai nemulţumiţi. 

Datele culese referitoare la satisfacţia faţă de rezultatele gospodăririi 
agricole permit formularea următoarei concluzii: 

e) cu cât ponderea activităţii agricole este mai importantă într-o localita-
te, cu atât este mai mare ponderea celor nemulţumiţi în rândul persoanelor ca-
re desfăşoară activităţi agricole şi invers. 

Chestionarul a permis culegerea informaţiilor asupra opiniei privind im-
portanţa unor valori normative, cum ar fi sănătatea, cariera profesională etc. 
Din ansamblul de valori exprimate în chestionar, au fost considerate importante 
peste 55% şi foarte importante următoarele: sănătatea, situaţia materială bună, 
a trăi conform principiilor, fericirea familiei, respectul, aprecierea celorlalţi, rela-
ţii personale bune, unitate de muncă sigură, timpul liber. Sunt apreciate mai 
puţin sau deloc importante următoarele valori: funcţiile de prestigiu, deplasările 
în străinătate. Aprecierile pozitive şi negative sunt aproape egale în cazul valo-
rii: carieră profesională, satisfacţie sexuală. În aprecierile făcute apar şi unele 
asocieri, de regulă incompatibile între ele, cum ar fi de exemplu situaţia mater i-
ală bună şi mai mult timp liber. Se poate remarca aversiunea faţă de risc, dez-
interesul faţă de perfecţionarea profesională, dar şi dorinţa de bunăstare. 

Strategiile de dezvoltare a mediului rural. Chestionarul cuprinde o între-
bare asupra acelor măsuri care – în aprecierea celor chestionaţi – ar contribui 
la dezvoltarea localităţii. 

Variantele posibile indicate se grupează în: 1. sprijinul centralizat al sta-
tului; 2. utilizarea economiilor locale; 3. contribuţia investitorilor străini. 

Intervievaţii au putut alege maximum trei din măsurile concrete dintre va-
riantele prezentate. Cei mai mulţi acordă importanţă prioritară măsurilor de 
sprijin centralizat pentru agricultori şi întreprinzători, precum şi pentru dezvolta-
rea infrastructurii locale. Este relativ mare şi ponderea acelora, care consideră 
că atât economiile băneşti ale populaţiei, cât şi profiturile afacerilor locale ar 
trebui investite acolo unde s-au format. Este mai mic numărul persoanelor care 
consideră că încurajarea investiţiilor străine ar contribui la dezvoltarea regiuni-
lor rurale. 

Concluzii generale 
1. Se accentuează eterogenitatea atât în cadrul comunităţilor rurale, cât 

şi între ele. 
- Simptomele sărăciei sunt mai evidente la unele grupe demografice şi 

etnice. Se constituie un grup problematic care cu greu se va putea reintegra în 
piaţa forţei de muncă. O parte a populaţiei rurale, va trebui să fie susţinută prin 
asistenţă socială, datorită imposibilităţii ei de a se recalifica. 

- Satele cu infrastructură socială şi tehnică slab dezvoltate nu dispun de 
surse interne suficiente pentru restabilizarea lor. 
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2. Privatizarea terenurilor a contribuit numai în mică măsură la formarea 
unei pături de întreprinzători în mediul rural. Astfel: 

- Reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului nu a generat 
şi nu a reînviat mentalitatea de întreprinzător. 

- Veniturile nete realizate sunt reinvestite doar în mică măsură în activita-
tea de producţie agricolă. 

- Capitalul financiar si cel uman este insuficient. 
- Dezvoltarea serviciilor nu asigură loc de muncă pentru şomeri. 
- Reducerea puterii de cumpărare şi creşterea gradului de autoconsum 

nu poate duce la formarea păturii de întreprinzători rurali non – agricoli. 
3. Pârghiile clasice ale economiei de piaţă, măsurile politicii agricole pot 

influenţa numai în mică măsură producătorii care deţin ferme de subsistenţă. 
- Structura de producţie nu se acomodează la cerinţele pieţei, ci se for-

mează corelat cu lipsa de resurse şi în funcţie de incertitudinile formării venitu-
rilor. 

- Insuficienţa capitalului uman şi financiar este agravată de slaba capaci-
tate de adaptare la schimbări, precum şi de nivelul ridicat de aversiune faţă de 
risc. 

4. Diferenţierea accentuată a satelor impune cu necesitate diversificarea 
măsurilor aplicate în vederea dezvoltării acestora. 

- Agricultura are un rol hotărâtor în ocuparea forţei de muncă din mediul 
rural, dar fermele mici nu pot asigura venituri adecvate pentru un trai decent, 
fiind necesare şi alte surse de venituri. 

- Măsurile de creare a unor noi locuri de muncă în localităţi sau în veci-
nătate trebuie să ţină cont de condiţiile locale concrete. 
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Civilizaţia actuală de sfârşit de secol şi mileniu ne lasă moştenire o lume 
în mişcare, guvernată de modificări structurale şi contradicţii în toate sferele 
relaţiilor umane: economice, militare, sociale, culturale,politice, filozofice şi reli-
gioase. 

Intensitatea şi mobilitatea schimbărilor constituie o performanţă în istoria 
societăţii omeneşti. Explozia tehnologică, expansiunea economică, creşterea 
populaţiei, schimbările politico – militare etc. duc la modificări spectaculoase în 
viaţa cotidiană, cu răsturnări, uneori imprevizibile, de la o zi la alta. 

În această grabă a sfârşitului de secol, elementul economic a pus stăpâ-
nire pe toate segmentele vieţii umane, impunând legităţi pragmatice, calcula-
ţioniste, bazate pe profitabilitate şi dictatul celui puternic. Dacă pragmatismul 
economic a ajuns la paroxism, lumea afacerilor depăşind orice limită naţională, 
psihologică sau morală şi dacă, diriguitorii economiei mondiale prind în sorbul 
lor întreaga diversitate a afacerilor lumii, indiferent de stadiile de dezvoltare ale 
economiilor naţionale, de domeniile de activitate sau de amplasarea geopoliti-
că, atunci societatea omenească se află în pragul unei noi ere. 

Această eră poate fi definită prin următoarele repere: 

 instaurarea primatului profitabilităţii directe sau indirecte în oricare 
domeniu de activitate umană; 

 subordonarea siguranţei sociale intereselor economice; 

 transformarea hranei în armă strategică; 

 megaentropia sistemelor naturalo – economice; 

 diminuarea percepţiei privind ireversibilitatea distrugerii naturii; 

 explozia demografică şi creşterea insecurităţii individuale. 
Implicaţiile acestui nou orizont vor cutremura profund atât pe cei cu bune 

intenţii, cât şi pe beneficiarii marilor afaceri, care ignoră constant includerea pe 
costuri a entropiei. Se va conştientiza, indiferent de puterea economică, din ce 
în ce mai mult, nesiguranţa zilei de mâine, precum şi fiorul responsabilităţii faţă 
de viitorul apropiat sau/mai îndepărtat. S-a născut, astfel, un concept nou în 
teoria creşterii economice, în care un loc central îl ocupă dezvoltarea durabilă, 
ce include, ca o componentă majoră, şi dezvoltarea agriculturii durabile. Apare 
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astfel şi conceptul de dezvoltare rurală durabilă, similar în conţinut cu dezvolta-
rea durabilă urbană, dar cu o sferă de cuprindere complementară, împreună 
interconectate la mediul ambiental natural, ca micro sau macrosistem. S-au 
creat, astfel, premisele apariţiei şi dezvoltării economiei ecologice, ştiinţă care 
studiază complexitatea dezvoltării durabile ca interferenţă între om, economie 
şi natură. 

Întrucât societatea umană, prin excelenţă, este o societate a mediului 
natural, dependentă şi tributară în totalitate acesteia, apare evident faptul că 
premisa existenţei noastre viitoare o constituie transpunerea în fapt a concep-
tului de dezvoltare rurală durabilă. 

Conceptul va trebui să răspundă la două întrebări: 
1. se poate asigura reconcilierea istorică dintre economie şi natură, în fa-

ţa creşterii fără precedent a agresivităţii economice, a antropiei mediului şi a 
exploziei demografice? 

2. în stadiul actual de degradare generalizată, natura terestră, prin medii-
le sale: pământ, apă, aer, prin floră, faună şi speţă umană, mai are capacitate 
de autoregenerare echivalentă, născând entropie la entropia naturii şi a socie-
tăţii?; 

Istoria paleolitică a Terrei a demonstrat că şi fără intervenţia omului, pot 
apare la scară globală modificări cu ruptură în continuitatea vieţii pe Pământ. 
Aşa a dispărut flora şi fauna megalitică. Istoria umanităţii are pe retină civilizaţii 
dispărute, civilizaţiile precolumbiene şi antice, civilizaţii cu înalte realizări ale 
culturii materiale şi spirituale. Cu ce au greşit ca să dispară? Istoria mai recen-
tă arată restrângerea treptată a arealelor locuibile, concomitent cu creşterea 
absolută a populaţiei. Procesul este lin, monoton şi aproape imperturbabil. 

Apare tot mai evident faptul că întregul capital natural are elemente cu 
caracter neregenerabil, evidenţiindu-se tot mai multe dimensiuni ireversibile. 
Aceste fenomene sunt universale şi ating, cu intensităţi diferite, toate statele 
lumii. 

Evident, nici România nu duce lipsă de mari necazuri în degradarea na-
turii. În zona Moldovei, de exemplu, cea mai acută formă de manifestare a en-
tropiei mediului o constituie degradările solului, pricinuite de despăduririle ma-
sive ale Colinelor Tutovei, din ultimele sute de ani. Prin spălare, s-au pierdut 
cantităţi irecuperabile de humus, ajungându-se uneori la rocile parentale; s-au 
produs alunecări de teren, puternice eroziuni şi modificări fundamentale ale 
regimului pluviometric, devenind una din zonele cele mai neproductive ale ţării. 

Recent, Colectivul de Economie Rurală al Filialei Iaşi a Academiei Ro-
mâne a întreprins o amplă investigaţie de teren în 77 din cele 85 de comune 
ale judeţului Iaşi, parcurgându-se 2300 km pentru cuantificarea vieţii agrare şi 
a nivelului de dezvoltare rurală. Trecerea sumară în revistă a rezultatelor de-
plasării a evidenţiat situaţia deosebit de grea a mediului rural, caracterizată 
prin: 

 lipsa unor infrastructuri adecvate unei vieţi decente; 
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 nivelul scăzut de percepere a schimbărilor contemporane; 

 lipsa actuală a sprijinului financiar; 

 inexistenţa unui flux informaţional util vieţii rurale; 

 stadiul redus al calităţii vieţii rurale, apropiat uneori de pragul sărăciei. 
Investigaţia de teren a fost completată de o anchetă socio-economică cu 

100 de întrebări, având 1024 de subiecţi, părinţi cu copii sub 16 ani din toate 
satele judeţului Iaşi. Axa investigaţiei a constituit-o reorientarea şcolară a tine-
retului gimnazial din mediul rural. 

Rezultatele preliminare ale anchetei permit să se evidenţieze următoare-
le aspecte: 

 circa 1/3 din absolvenţii de gimnaziu rămân şi vor continua să rămână 
în mediul rural fără a mai urma alte forme de învăţământ. 

 aderenţa tineretului pentru viaţa rurală scade, oraşul exercitând în 
continuare o atracţie sporită; 

 agricultura, ca domeniu de activitate se plasează la periferia interesu-
lui tinerei generaţii; 

 speranţa de revitalizare a spaţiului rural este foarte redusă; 

 satul este perceput ca un mod de a exista şi nu ca un spaţiu econo-
mic activ; 

 satul este locul unde nu se întâmplă nimic! 
În acelaşi timp, colectivul lucrează de aproape un an de zile la elabora-

rea studiilor de dezvoltare economico-socială orizont 2004 a celor 85 de co-
mune din judeţ. Aceste studii vizează aspecte legate de aşezare, cadrul natu-
ral, istorie, demografie şi resurse umane, infrastructură, economie şi viaţă so-
cial-culturală şi spirituală, pe două paliere temporale: situaţia actuală şi per-
spectiva anilor 2004. 

Obiectivul studiilor îl constituie elaborarea strategiilor de dezvoltare al 
comunelor, având ca scop evaluarea stadiului actual şi cuantificarea posibilită-
ţilor de dezvoltare pe fiecare comună în parte. 

Imensul volum informaţional, concretizat în 26 tabele, figuri şi anexe pen-
tru fiecare comună, cu vehicularea a peste 800 de indicatori primari sau elabo-
raţi ne-a permis să sintetizăm câteva paradigme: 

1. spaţiul rural este un domeniu arhaic, vast, fiind singurul cu capacităţi 
naturale de regenerare; 

2. spaţiul rural constituie garanţia existenţei biologice, a echilibrului psihic 
al umanităţii şi a siguranţei naţionale; 

3. spaţiul rural este valoros pentru că există, indiferent de eficienţa sa 
economică; 

4. spaţiul rural trebuie înţeles şi ajutat aşa cum este, fără modificări per-
turbatorii, dar nici lăsat cufundat în ignoranţă. 

Relansarea satului românesc, în general, presupune un proces foarte 
complicat, lent şi plin de imprevizibil. Austriacul Rudolf Steiner vine la începutul 
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perioadei interbelice cu conceptul fermei biodinamice, bazat pe interrecipro-
citatea neagresivă dintre agricultură, om şi natură. 

De altfel, nici gândirea românească nu a dus lipsă de idei valoroase în 
perfecţionarea gospodăriei ţărăneşti şi autonomizarea acesteia. Edificatoare în 
acest sens sunt preocupările lui Teodor Diamant prin Falansterul de la Scăieni, 
Ion Ionescu de la Brad prin administrarea propriei moşii, Grigore Antipa care a 
avut contribuţii fundamentale la enunţarea a două noi ştiinţe: „Biosociologia „ şi 
„Bioeconomia‖, precum şi agronomul Gheorghe Ionescu Şişeşti sau economis-
tul Victor Săvescu, personalităţi proeminente ale României interbelice. 

In contemporaneitate fundamentul teoretic de bază L-a lăsat Nicolae 
Georgescu-Rogen care a pus legea entropiei la temelia explicării economiei, 
demonstrând că ştiinţa economică, în ansamblul ei, trebuie regândită prim 
prisma factorului natural. 

Aşadar, ce facem ? care este calea justă de urmat? 
Ţinând cont de impasul societăţii industriale şi postindustriale, de tarele 

societăţilor consumiste, de pierderile irecuperabile determinate de creştere 
antropiei mediului şi a entropiei sistemelor socio-economice, de problematica 
populaţiei, alimentaţiei şi poluării, de degradarea morală a societăţilor urbane, 
pentru salvgardarea Terrei şi a umanităţii, pentru „a fi sau a nu fi‖, nu poate 
exista decât un singur ordin: întoarcerea la natură! 

Nu dorim să fie un imperativ cabotnic, iar Jean Jacques Rousseau trebu-
ie lăsat acolo unde este, dar aceasta este situaţia! 

Schimbarea trebuie făcută, dar nu orişicum, ci aplicând politici de modif i-
cări structurale profunde. În acest sens menţionăm: 

 echiparea spaţiului rural cu sisteme infrastructurale nepoluante, adec-
vate unei vieţi civilizate; 

 practicarea unei agriculturi „curate‖; 
 restructurarea sectorului secundar pe principii ecologice; 
 diminuarea activităţilor din sectorul secundar şi amplificarea activităţi-

lor din sectorul primar în „casa natură‖ şi lansarea preocupărilor 
quaternare aferente spiritualităţii; 

 comutarea atenţiei umanităţii dinspre materialitate spre spiritualitate; 
 restructurarea sistemului educaţional-formativ; 
 revenirea la sistemul alimentaţiei specific miilor de generaţii anterioa-

re, bazată preponderent pe hrana biologic activă; 
 reconsiderarea morală a aspiraţiilor umanitariste şi cultivarea simţului 

estetic. 
Am ajuns, aşadar, la coordonatele unei noi viziuni privind dezvoltarea 

umană, în general, având ca fundament vertebral spaţiul rural în care agricultu-
ra îşi estompează din ce în ce mai mult prezenţa, devenind o dimensiune inse-
parabilă a vieţii rurale. În plan spaţial, specificitatea regională va purta în conti-
nuare amprente individuale, care însă nu sunt disonante cu cerinţele viitoare 
ale dezvoltării. 
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În acest cadru, agricultura judeţului Iaşi se află în faţa unor profunde mo-
dificări, în care dezvoltarea reală se va detaşa de structurile monotone ale vieţii 
cotidiene. 
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Restructurarea şi privatizarea sectorului de stat din agricultură reprezintă 
un proces firesc al transformării economiei României care permite instalarea şi 
funcţionarea mecanismelor de piaţă, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi 
concurenţial. 

Societăţile comerciale agricole, performante, vor continua să joace un rol 
important atât ca furnizoare de progres tehnic pentru exploataţiile agricole fa-
miliale şi formele asociative (material biologic de înaltă productivitate, tehnolo-
gii, management...) cât şi pentru completarea necesarului de produse agroali-
mentare pe piaţa internă şi externă. 

Studiile pilot de restructurare şi privatizare efectuate la Roseţi, Ograda şi 
Ostrov au permis conturarea principalelor deficienţe cu care acestea se con-
fruntă precum şi evaluarea performanţelor posibile de realizat în perspectiva 
restructurării şi privatizării. Cu toate că dispun de importante resurse materiale 
şi umane ( 23 – 47 mild. lei capital social, 9-10 mii ha teren echivalent arabil şi 
430 – 800 salariaţi permanenţi, din care cca. 8 – 10% specialişti cu înaltă califi-
care), de o dotare tehnică adecvată, angajamente bancare reduse şi rezultate 
economice favorabile în ultimii ani, ele fac faţă cu dificultate sfidărilor tranziţiei 
care apar pe toate planurile: legislativ, financiar, fiscal, dezechilibre în aprovizi-
onare – desfacere, explozia preţurilor la inputuri, devalorizarea leului, inflaţie, 
blocaj economic, decapitalizare. 

Ciclul lung de producţie şi gruparea veniturilor mai ales în ultimul trimes-
tru, lichidităţile reduse datorită nivelului periculos de redus al preţurilor produ-
selor agricole în raport de costuri ( în 1995 foarfecele preţurilor a ajuns la 
67,9% faţă de 72% în Franţa şi Olanda, 80% în Italia şi 93% în Spania), credi-
tele insuficiente acordate cu întârziere şi cu dobânzi mari, dificultăţi în încasa-
rea debitelor de la beneficiari – în majoritate societăţi monopoliste de stat – fis-
calitatea ridicată care face ca motivaţia profitului să fie minimă sunt tot atâtea 
capcane cărora societăţile comerciale trebuie să le facă faţă. 
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Lipsesc informaţiile economice esenţiale pentru o corectă stabilire a 
structurii activităţilor: volumul cererii solvabile, posibilii parteneri de afaceri, din 
ţară şi din străinătate, preţurile produselor agricole, dar şi a inputurilor pentru 
anul viitor, nivelul subvenţiilor şi al dobânzilor bancare, precum şi infrastructur i-
le specifice economiei de piaţă: bursa de mărfuri, pieţele de gros etc. unde se 
confruntă o multitudine de furnizori şi beneficiari, în folosul întregii economii. 

Întârzierea restructurării şi privatizării societăţilor agricole cu capital ma-
joritar de stat duce la amânarea responsabilizării factorului uman care acţio-
nează în aceste unităţi, la deprecierea mijloacelor fixe, la creşterea presiunii 
asupra bugetului statului care trebuie să acopere, fie şi temporar, eventualele 
deficite. 

Paralel cu găsirea soluţiilor trebuie perfecţionat cadrul juridic şi sistemul 
fiscal care să incite la reinvestirea profitului, la crearea de noi locuri de muncă, 
diversificarea şi extinderea producţiei în aval, extinderea cooperării şi integrării 
inclusiv cu exploataţiile familiale pentru creşterea calităţii şi mărirea ofertei de 
produse în partizi mari, omogene şi în tot timpul anului. 

Principalele rezultate financiare pentru cele trei societăţi comerciale stu-
diate, de mărimi apropiate dar cu profile diferite, se prezintă astfel: 

 
 1995 2005 

miliarde lei 

Venituri 11,3-25,8 14,5 – 30,8 

Cheltuieli 10,9 – 23,8 11,8-27,0 

Profit net 0,1 – 0,4 1,9-2,6 

-%- 

Rata: 3,6- 10,8 12,9- 14,1 

- rentabilităţii capitalului social 1,7 – 3,2 3,4 – 6,0 

 

Pe salariat şi la hectarul de teren arabil indicatorii rezultativi oscilează în 
următoarele intervale: 

 

Revin pe salariat (mii, lei) 
 

 1995 2005 

Venituri 1,2- 2,4 1,6-2,9 

Cheltuieli 1,2-2,2 1,3 – 2,5 

Profit net 0,04-0,1 0,2 – 0,3 

Revin la hectar (mii lei) 

Venituri 1200-2400 1550-2900 

Cheltuieli 1150-2200 1250-2500 

Profit net 9-43 200 – 250 

 
Restructurarea şi privatizarea, procese distincte şi interdependente au 

obiective clare, criterii şi niveluri de performanţă care să ţină seama de particu-
larităţile producţiei agricole, de nivelul cunoaşterii în plan teoretic şi de exper i-
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enţa practică dobândite pe plan local, naţional şi internaţional care să permită o 
programare realistă a succesiunii şi duratei etapelor ce trebuie parcurse. Ele 
vizează restructurări de ordin organizatoric, tehnologic, managerial şi financiar 
care converg în sensul transmiterii responsabilităţilor iniţial asumate de stat 
către întreprinzătorii cei mai competenţi care acţionează nemijlocit în producţie 
la nivelul societăţii comerciale, fermelor şi sectoarelor. Extinderea sau restrân-
gerea unei activităţi, prelungirea în special în aval a proceselor de producţie, 
cooperarea şi integrarea pe-produs, atragerea de noi activităţi depind în mod 
hotărâtor de capacitatea managerială, dar şi de perspectiva majorării rezultate-
lor economice (profitul net) ca premisă a dezvoltărilor ulterioare. 

Restructurarea tehnologică urmăreşte creşterea potenţialului de produc-
ţie a pământului, reînnoirea parcului de tractoare şi maşini agricole, extinderea 
mecanizării operaţiunilor tehnologice, folosirea materialului biologic de înaltă 
performanţă, utilizarea corectă, eficientă a îngrăşămintelor şi pesticidelor, mo-
dernizarea tehnologiilor de prelucrare, eşalonarea valorificărilor conform cerin-
ţelor pieţei interne şi externe etc. 

Dacă restructurarea managerială vizează completarea echipei de con-
ducere cu profesionişti, reciclarea celor existenţi şi dezvoltarea compartimentu-
lui de marketing, restructurarea financiară trebuie să-şi propună îmbunătăţirea 
raporturilor dintre resursele proprii de dezvoltare şi cele atrase, dintre activele 
fixe şi cele circulante, sporirea gradului de asigurare din fonduri proprii a mij-
loacelor circulante, care să permită creşterea solvabilităţii şi profitabilităţii 
.Analiza situaţiei realizărilor din ultimii ani şi proiecţiile efectuate pentru per-
spectivă, pe baza indicatorilor de performanţă economică, a permis conturarea 
următoarelor variante: 

Alternativa 1, cu structura actuală, îmbunătăţită. Organizarea pe ferme 
şi sectoare este corespunzătoare şi are la bază contractul de management. 
Proprietarii privaţi preferă să rămână acţionari şi să primească dividende. Nu 
se exclude posibilitatea ca în viitor anumite servicii să fie oferite şi 
exploatanţilor privaţi sau asociaţilor din zona limitrofa. 

Cu toate că restructurarea se reflectă pozitiv în tendinţa de evoluţie a in-
dicatorilor de performanţă – profitabilitate, gestiune, solvabilitate, lichiditate – 
nivelul acestora rămâne încă relativ scăzut în comparaţie cu riscurile generale 
şi specifice cu care poate fi confruntată, unitate agricolă la un moment dat: in-
flaţie, creştere explozivă de preţuri la inputuri, devalorizarea leului în raport cu 
dolarul, scumpirea serviciului datoriilor şi creşterea fiscalităţii, calamităţile natu-
rale etc. În această variantă capitalul social şi ponderea sectorului de proprieta-
te rămân neschimbate, iar parametrii de performanţă pot fi consideraţi minimali 
pentru evoluţiile ulterioare de restructurare şi privatizare. 

Alternativa 2, cu transferul parţial sau total al terenurilor către foştii pro-
prietari. În această ipoteză activitatea societăţii s-ar diminua proporţional, iar 
ponderea acţiunilor deţinute de FPS ar creşte în totalul acţiunilor rămase, fără 
a depăşi 70%. Capitalul social se diminuează. Suprafaţa de teren cuprinsă în 
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incintă ar putea reveni în exploatarea societăţii dacă proprietarii privaţi doresc 
ulterior să arendeze pământul sau să-şi recapete calitatea de acţionari. Ei pot 
opta, de asemenea, pentru constituirea unei asociaţii care datorită amplasării 
privilegiate să poată beneficia de serviciile societăţii comerciale pe baze con-
tractuale. 

Alternativa 3. Se pun în vânzare acţiunile de care dispune societatea, 

cu excepţia celor aferente valorii terenurilor agricole. Pot participa la licitaţie 
salariaţii societăţii şi alte persoane fizice sau juridice, inclusiv străine care do-
resc să investească în agricultură, în limita a 20% din numărul acţiunilor scoa-
se la licitaţie. „Fondurile‖ obţin astfel 60% din valoare, iar societatea agricolă 
beneficiază de 40% din încasări, capital ce poate fi utilizat în mod productiv. 
Acţionarii vor beneficia anual de dividende şi alte avantaje care decurg din 
această calitate, capitalul social suferă modificările de rigoare, creşte ponderea 
capitalului privat, fără însă a deveni preponderent. 

Alternativa 4. În cazul extinderilor de activitate sau a retehnologizărilor. 

S-ar putea admite şi aporturi în natură, inclusiv de la cetăţeni străini, pentru 
noile acţiuni ce trebuie emise, ceea ce va duce la modificări în nivelul şi struc-
tura capitalului social. Pentru salariaţi se preconizează şi cumpărarea în rate a 
acţiunilor. Ar trebui studiată posibilitatea, numai pentru salariaţii sau pensionarii 
societăţii comerciale, de atribuire gratuită a unui număr de acţiuni, în limita va-
lorică a cupoanelor depuse de aceştia la FPP. 

Alternativa 5. Arendare, concesionare. Pentru viitor considerăm că şi te-

renul statului (pământul actualelor societăţi comerciale) va putea fi înstrăinat 
prin cedarea dreptului de folosinţă şi uzul fruct prin arendare sau concesionare. 
La baza acestora trebuie să stea contractul încheiat între părţi (stat şi 
exploatant), pe o durată determinată:  

– arendă pe minim 10 ani;  
- concesionare pe minim 20 ani. 
Vor fi stabilite clauze precise vizând nivelul arendei durata în timp a tari-

felor, condiţiile de reînnoire a înţelegerilor, renunţare, reziliere, scadenţe, etc. 
După expirarea contractului acesta se consideră automat reînnoit în lipsa ob-
iecţiilor părţilor. Poate lua în arendă sau în concesie: 

- societatea comercială agricolă prin managerul ei, care se angajează în 
respectarea contractului pentru toţi utilizatorii din subordine; 

- fermierii din societăţile comerciale care apoi se pot grupa – pentru asi-
gurarea în comun a serviciilor de care au nevoie – într-o asociaţie a fermierilor 
(exploatanţilor) ; 

- alţi exploatanţi, persoane fizice sau juridice, inclusiv străine. 
Solicitanţii trebuie să aibă pregătirea necesară şi să prezinte garanţii mo-

rale şi materiale. Arendarea şi concesionarea se va face pe bază de licitaţie 
publică cu participarea reprezentanţilor FPS şi FPP şi poate cuprinde actuala 
societate comercială în totalitate sau în parte. 
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În acest fel responsabilităţile statului se transferă în întregime sau parţial 
asupra celor care exploatează nemijlocit pământul. Se concesionează terenul 
sau se dă în arendă cu tot ce se află pe el. Statul poate obţine astfel un venit 
stabil sub formă de arendă sau redevenţă care, în principiu, poate fi folosit tot 
în acest sector sau în dezvoltarea infrastructurilor din mediul rural. 

Alternativa 6. Vânzarea totală. Este condiţionată de asigurarea cadrului 
juridic şi se poate realiza, în principiu, prin licitaţie publică. Consecinţa majoră 
este schimbarea proprietăţii care duce la transferul responsabilităţilor asupra 
cumpărătorilor, dar şi scoaterea momentană din circuitul agricol productiv a 
importante sume de bani care astfel sunt imobilizate. 

Ajutorul statului, hotărâtor în primele faze ale tranziţiei, poate să des-
crească până la anulare, pe măsură ce economia se stabilizează şi rata anuală 
a inflaţiei va coborî sub 8 – 10%. 
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ABSTRACTS 

INERŢIAL AND DYNAMIC FORCES OF AGRICULTURE 
RESTRUCTURING 





CHAPTER I. NATIONAL AND INTERNAŢIONAL DIMENSION OF ROMANIA'S 
AGRICULTURE RESTRUCTURING 

REASSESSMENT OF STRUCTURES ADJACENT TO AGRICULTURE FOR AN 
INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT 

 
Ph. D. Prof. Dinu Gavrilescu,  

Ph. D. Floarea Bordânc,  
Violeta Florian,  

Aurelia Sârbu 
 
The dimensions of the rural economy are defined within this space – in a 

pregnant way – by agricultural occupations – mainly – and more and more by spe-
cific or adjacent occupations as: food processing, other industries trades, services 
and agritourism. he projections in the perspective of 2000-2010 on the plan of 
agricultural and food production and of consumption show potential agrifood 
surpluses, as well as future difficulties in ensuring some decent food consumptions. 

The case studies in two rural locations give real dimensions to the 
tendencies of occupational structure of the rural population. 

It is emphasized a certain value confusion and the prolonging of a 
nonperformance and noncompetitive economic behavior. 

Key words: rural economy, agriculture, services, agritourism, industry, 
structural geography, agrifood perspective, consumptions and surpluses. 

FARMERS' MANAGERIAL TRAINING 

Ph. D. Prof Radu Voicu,  
Tudor Moga 

 
The agricultural structures have experienced radical changes in all their 

components. he application of the Land Law has brought about changes as 
regards the types of farm units, different types of units being established, namely 
family farms, agricultural commercial companies etc. Under the new conditions, 
quite a large range of managers and entrepreneurs are the decision-markers, thus 
they are responsible for the allocation of resources from different farm units and for 
their viable operation in the agrarian and naţional economic sphere. Among these, 
a significant role is played by the family farms heads, having in view the share of 
these units as regards their number and total area owned. 

Considering the whole „picture‖ of farm units, one can ask questions of the 
type: who are the decision-makers? Which is their level of the economic 
phenomenon perception ? What is their opening to the market economy ? 

How old are they and which is their training level, in general, and as regards 
management, in particular ? How much support do they get ? o what extent the 
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environment, in a managerial sense in which they act, is favorable to them for the 
application of a preferment management? hese are only a few questions in the 
field of agricultural management to which the present paper tries to answer. 

Key words: type of farm unit, decision-making, perception of the economic 
phenomenon. 

INERŢIAL AND DYNAMIC FORCES OF AGRICULTURE RESTRUCTURING 

Ph. D. Ioan Davidovici 
 
The steps which marked the reform promoted in the period after December 

1989 resulted in an agrarian structure which does not favor the efficiency and 
competitivity of Romanian agricultural producers and products, with all the social 
and economic consequences deriving from this. he present paper emphasizes 
certain blockage channels and is trying to estimate the restrictions which they ge-
nerate: distorted structure (size, endowment, economic behavior etc.) of 
agricultural enterprises/units; the diffuse structure of land ownership rights; market 
under development; extremely narrow opportunities of alternative labor resources 
allocation; the myths and illusions incorporated into the premises of agricultural 
policy, etc. he final part suggests certain ways of blockage removal by the active 
involvement of public power in a deep process of systemic and structural 
adjustment (exclusively by means/instruments meant to stimulate the development 
of market forces and to correct their drawbacks). 

Key words: agricultural policy; competitivity; structural adjustment; 
privatization; rural cooperation. 

ROMANIA'S CONNECTION TO THE EUROPEAN  
CHARTER OF RURAL AREA 

Ph. D. Floarea Bordânc 
 
The project „European Charter of Rural Space‖, elaborated in January 1995 

by the Commission for Agriculture and Rural Development within the European 
Council defines the leading principles for the States members of this body, in the 
policies for sustainable settlement and development of areas. 

In the Commission's approach, reconstruction and preserving of an „alive ru-
ral area‖, focused on a viable „agricultural system‖ represent an essential factor in 
connecting any country to the Charter. 

It is mentioned that the multi-integrative valences of East-European Countries 
(which support their integration or accession to different European bodies or subsidiary 
programs) are defined under the conditions of plan market transition (common – as 
objectives; differentiated – as mechanisms and results). 
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The post-collective dual system, with farms of share company-associative type 
and with individual farms are delayed in being constituted in a viable agricultural 
system as a whole. he ex- socialist countries in Central Europe register though, in a 
more visible way, the starting of this system. As regards Romania, „the revival of the 
agrarian reform‖ (by amending and application of Law 18/91, the application of ASAL 
program etc ), it becomes more and more an essential and obligatory condition for 
revigorating the viable agriculture. 

Key words: Green Charter, PECO's-10, accession, family farm, 
entrepreneurship, enterprise. 

PERFORMANT TECHNOLOGIES  
IN LIVESTOCK PRODUCTION WHICH ARE  
NON-PERFORMANTLY USED. NUTRITION 

Ph. D. Doc. Gheorghe Burlacu 
 
The paper wishes to anticipate and realizes so a brief analysis upon the 

following aspects: the country's agricultural area offers or not possibilities for Ro-
manian population's feeding with livestock products and the obtaining of surpluses, 
put into value by export; the need for agriculture's restructuring under the 
conditions of preserving the ecological equilibrium: soil-plant-animal-man. At the 
same time it is imposed the organization and ensurance of a normal flow: 
education- development, which should lead to rapidly putting into practice of the 
most recent realities in science and technology of livestock breeding. 

Key words: livestock production, nutrition, human consumption of livestock 
products. 

AGRITOURISM – VECTOR OF INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT 

Ph. D. Prof. Victor Manole,  
Ştefan Mitrache 

 
he radical structural changes which took place in Romania's agriculture, are 

not accompanied by regulations necessary, for the market economy mechanisms 
operation, have needed agritourism be in an early stage among the alternatives of 
peasant household resources utilization in the countryside. 

Starting from the identification of social, economic and behavioral factors in 
the imperfectly – structured competional level, the paper intends to systematize the 
operaţional concepts in this field, from the perspective of West-European 
experience, and to formulate agritouristic marketing strategies meant to transform 
this activity into a genuine vector of integrated rural development. 

Key words: agritourism, marketing strategy, integrated rural development. 
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CHAPTER II. STRUCTURAL ADJUSTMENT POLICIES OF AGRICULTURE AND 
RURAL AREAS; CASE STUDIES. 

FAMILY FARM. TYPOLOGY AND DESTINY 

Ph. D. Prof. Marin Popescu 
 
As result of the agrarian reform, a private sector appeared, which has 70 % 

of the agricultural area and produces 4/5 of the branch's GDP. he predominant 
organizational form is the individual household, especially peasant, of small-size 
and having an average area of 2.3 ha. he main necessary process is made of 
changing the peasant households into family farms, modern and able to induce 
technological progress, to obtain economic performances and to be competitive on 
home and externai market, through a coherent agricultural policy – having as 
action trends: the adjustment of farms' size; promotion of qualitative factors; co-
operation development; integration into activities preceding the agricultural ones or 
following them; development of some alternative forms of activity for part-time 
agriculture; formation of a favorable competitional environment. 

Key words: family farm, peasant household, part-time agriculture, integrated 
rural development. 

ADVANTAGES AND RESTRICTIONS FOR THE FAMILY FARM 

Camelia Toma, Eugen Burcea,  
Maria Tomescu 

 
The family farm realizes the maximum of responsibility of each participant in 

the process of agricultural production with the condition that its activity should be 
wisely and equitably integrated in a funcţional system within the agrifood chain. he 
goal of the field research was to identify the advantages and restrictions, which 
have to be counted by the farms of different sizes and profiles, within the context of 
socio-economic groups, to which traditions, mentalities, cultural and informaţional 
levels, etc. are added. On the basis of conjugating the advantages, within the limit 
of restrictions we wish to offer gradual alternatives at the farm level and rural 
community, as well as some indicators of performance, possible in the future. 

Key words: family farm, farm asset with full-time, free market, farm income, 
accumulation capacity, degree of labor employment. 

SOCIO-ECONOMIC ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PENSIONERS' 
HOUSEHdLDS IN THE COUNTRYSIDE 

 
Liviu-Mihail Mateescu 

 
After the changes which took place in post-revolutionary Romania, 

Romania's population had to face certain problems linked to private farms esta-
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blishment. Quite an important segment of the population is represented by 
pensioners families living in the countryside. 

The present paper intents to be a socio-economic analysis of the way of life 
of pensioners families living in the countryside, as regard the economic strategies 
of productive and financial types, the social strategies for solving up local 
problems, the quality of life perceived objectively (comfort- household endowment) 
and subjectively (fears and self-content as regards the standard of living). 

Key words: income, expenses, profit, self-content, way of living, perception 
of changes. 

LOCAL RURAL RESOURCES – INTEGRATED DEVELOPMENT POTENTIAL 

Aurelia Sârbu 
 
The research on the integrated development of the rural community ofFers 

certain landmarks for a new stage of action, for a rural development, function of 
each zone/community's potential and assets. he diagnosis and reflection elements 
resulting from the rural localities under investigation focused upon the demographic 
structures, educaţional and occupational structures, the income sources dimension 
and structure, with a view to decipher the adjustability degree to a new 
macroeconomics matrix. 

The social and economic changes which the Romanian society is facing 
impose the redefining of rural/urban relationships, the recent developments 
inducing either the revival of rural societies or the accentuation of their decline. 

A global policy which should go beyond the frontiers of town and 
countryside, of the economic and the social, finds its resonance in the rural 
population's options for change. 

Key words: integrated development, rural-urban relationship, rural diversity. 

OPINIONS, VALUES AND PERCEPTIONS OF THE ROMANIAN VILLAGE IN 
TRANSITION 

Tincuţa Iozu 
 
The transformations at economic level which are taking place in the 

transition period have effects at social level (the economic being a subcomponent 
of the social), in the countryside implicitly, where resistance to the new is much 
stronger than in towns. 

The investigation of the countryside in all its complexity proves to be not only 
necessary, but also compulsory in this period of transition for our country. As the 
village represents the cradle of Romanian tradition and culture, it results the 
extremely important role of its investigation both from the economic and 
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psychological point of view (as regards values, opinions, attitudes, perceptions and 
aspirations of people living in the countryside). 

Key words: values, opinions, attitudes, behavioral change. 

PUBLIC POWER ATTITUDE TOWARDS AGRICULTURAL PLURIACTIVITY: 
ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL DETERMINATIVE 

Marioara Rusu 
 
Generated by the conditions specific to economic evolution, and socially 

motivated by its amplitude and complexity, pluriactivity in the European rural space 
is a wide-spread formula and at the same time a very criticized one. Pluriactivity is 
considered a logical form of adapting the agricultural activity to the concrete eco-
nomic and social conditions, a phenomenon of a major importance in the rural 
communities' development. Within this context, the paper intends to approach the 
following issues: 

(a) definition of pluriactivity and its classification criteria; 
(b) phenomenon's size on internaţional plan; 
(c) determinative of governments' attitude towards pluriactivity. 
Key words: part-time agriculture, rural development, pluriactivity, labor time, 

income. 

TYPOLOGICAL METAMORPHOSES OF FARMS' MANAGEMENT 

Elena Sima 
 
The paper describes the deep changes in the field of agricultural manage-

ment during the last reform years in the Romanian agriculture. heir reviewing is 
structured following suggestively the three plâns of management manifestation: the 
scientific and theoretical one, the pragmatic and applicative and the psychological 
plan, applicable to the types of state and private agricultural farms, which appeared 
under the incidence of the agrarian reform. 

The change of agricultural farm's status from a productive entity into a busi-
ness confers to management a larger action area and economic and social 
responsibilities of the same size intended to lead to the proposed objective. hat is 
why, maybe, in agriculture also, the transition reached in a point, where the speed 
of passing towards the market economy depends decisively of management and 
managers' and agricultural producers' vision upon change. he success of the whole 
reform process will depend also upon the agricultural producers' capability, to 
whom is given the burden of management inadequately under the new conditions 
and of inducing the necessary structural adjustments. 

Key words: agricultural management, managerial service, agricultural 
producer, managerial capability, managerial skills. 
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AGRICULTURE RESTRUCTURING AND LABOR FORCE USE. 
A PERSPECTIVE FROM „ARDEAL” REGION 

Ph. D. Prof. Maria Vineze 
 
The shift towards the market economy and especially agriculture 

restructuring through decollectivization, has generated changes in the political, so-
cial and economic life of Romanian villages. 

The paper shows case studies from four villages in ransilvania; approaching 
in an empirical way the general evolution of the social and economic relations and 
in particular the labor employment under the conditions of agriculture's changing. 

It can be concluded the fact that the less favorable situation of rural labor on 
labor market is combined with the action of limitation factors for the possibilities of 
surpassing the criticai situation. 

Key words: structure of active and non-active population employment and 
unemployment; rural entrepreneurs; socio-occupational mobility, land and 
equipment availability; situation of agricultural products' utilization; the degree of 
satisfying and the importance given to different normative values; opinions about 
strategies of the rural's development. 

AGRICULTURE IN THE ECONOMY OF IAŞI COUNTY –  
A REGIONAL APPROACH 

 Ph. D. Valentin Bohatereţ, Cristian Hotea 
 
Agriculture's development in regional profile is an inseparable component of 

the sustainable rural development. As arguments there are the field economic and 
social inquiries and development studies in the territory of Iaşi county, 2004 
horizon. The paper sketches also the fiiture development trends, which show stra-
tegic reorientatations at both naţional and world level. 

Key words: megaenthropy; sustainable rural development, ecological 
economy; environment's entropy; biodynamic farm; entropy of social and economic 
systems; quaternary sector; active biological food. 

ALTERNATIVES AND PERFORMANCES OF THE AGRICULTURAL 
COMMERCIAL COMPANIES IN THE PERSPECTIVE  

OF RESTRUCTURING AND PRIVATIZATION 

Ph. D. Prof. Dinu Gavrilescu,  
Eugen Burcea, Aurelia Sârbu 

 
The performant agricultural commercial companies, will continue to play an 

important role both as technical progress suppliers for the private sector and 
agrifood products for domestic and externai market. 
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Although they have specialists with good managerial qualities they hardly fa-
ce the transition challenges, present on all plâns: legislative, financial, fiscal, lacks 
of equilibrium in supply-delivery activity; price scissors, the naţional (―leu‖) 
currency's devaluation, inflation, economic blockage. 

The projections made in some pilot units (Roseţi, Ostrov and Ograda) stress 
the possibilities for enlarging their performances in different restructuring-
privatization alternatives, in a continuous process of responsibilities' transfer – 
which are presently undertaken by the state – towards the ones which directly 
undertake the production realization. 

Key words: commercial company, performances, technical progress, 
transition, restructuring, privatization.
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ADHORTATIO 

 
România anului 1998 prezintă aspecte care invită pe cei ce lucrează în 

domeniul ştiinţelor sociale la reflecţie, la evaluarea tendinţelor şi la estimarea 
evoluţiei viitoare. La 80 de ani de la Unirea cea Mare (1 decembrie 1918) şi 
după scurgerea a opt ani din perioada de tranziţie, un examen se impune pen-
tru a delimita cu claritate influenţa forţelor ce acţionează pe termen lung (―la 
longue durée‖) de influenţa factorilor pe termen scurt (―conjunctura‖). Exerciţiul 
este util disciplinelor celor mai vizate: istoria, geografia, economia, sociologia, 
psihologia socială şi demografia. Sunt invitate să participe, într-o optică nouă, 
cu aparat conceptual şi metodologic modernizat, biologia şi antropologia. Miza 
ştiinţifică este importantă: analiza societăţii româneşti, atât la nivel global cât şi 
la cel al componentelor sale: populaţia, societatea, economia, mediul încon-
jurător, pentru a ne mărgini la sistemele principale. 

Un asemenea examen, întreprins de pe poziţiile demografiei
1)

, a permis 
identificarea unor zone tematice, în strânsă legătură cu realitatea social-
economică, vădind insuficienta lor acoperire şi lipsa unui autentic spirit multi- şi 
interdisciplinar. 

O concluzie este şi faptul că, în cea mai mare parte, ştiinţele sociale sunt 
lipsite de finalitate practică. Mai exact, contribuţia lor la elaborarea şi traduce-
rea în viaţă a strategiilor dezvoltării social-economice este redusă. 

La o privire generală aspectele cele mai importante, unele având carac-
ter de problemă, ar fi următoarele: 

1. Populaţia României scade numeric, începând cu anul 1990, datorită 
soldului negativ al migraţiei internaţionale şi excedentului negativ al mişcării 
naturale. În acest proces, se constată scăderea sistematică a fertilităţii, nivelul 
acesteia situându-se sub pragul de înlocuire a generaţiilor. Caracteristicile cali-
tative se înrăutăţesc: indicii somatometrici ai populaţiei se deteriorează, calita-
tea produsului de concepţie şi a nou-născutului înregistrează tendinţe negative. 

Tipul (―pattern‖-ul) de mortalitate al populaţiei României o apropie de ţări-
le în curs de dezvoltare. Constatarea, făcută de eminenţi oameni de ştiinţă – 
biologi, medici – este gravă: potenţialul biologic al poporului român se de-
teriorează. Situaţia a fost semnalată încă în perioada interbelică (Iuliu Moldo-
van, Gheorghe Banu, Sabin Manuila) şi reţinută de sociologi şi economişti (D. 
Gusti, V. Madgearu, A. Golopenţia). Cauzele sunt numeroase: sanitare, eco-
nomice, sociale. Aici rolul biologiei şi antropologiei, cu orientare socială, devine 
foarte important. 

                                                        
1
 V. Trebici, I. Berevoescu. Demografia românească (1990-1997), Centrul de Cercetări De-
mografice al Academiei Române, 1997. 
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2. Populaţia României continuă să aibă o problemă a minorităţilor naţio-
nale. La recensământul din 1992 s-au înregistrat 2.400.000 persoane apar-
ţinând minorităţilor naţionale (10,5% din populaţia totală). La aceeaşi dată con-
fesiunile, altele decât cea ortodoxă, aveau un număr de 3.000.000 de credin-
cioşi (13,2% din populaţia totală). Problema a apărut odată cu Unirea din 1918, 
când au revenit la Patria-Mamă Transilvania, Banatul, Crişana-Maramureş, 
Basarabia şi Bucovina (294.049 Kmp). Astăzi, în noile condiţii geopolitice, Ro-
mânia (238.391 kmp) are de făcut faţă unor aspecte noi. În plus, fenomenul 
religios în perioada de tranziţie capătă noi dimensiuni. 

3. Disparităţile regionale, în plan economic, cultural, etnic şi confesional, 
se impun tot mai categoric atenţiei ştiinţelor sociale. Studiile apărute în 1997 
„Carta Verde‖ şi „Profiluri‖, la a căror elaborare au luat parte eminenţi oameni 
de ştiinţă, ne dezvăluie aspecte insuficient studiate în trecut. Sunt propuse opt 
macroregiuni, identificându-se totodată arii cu probleme, menite să fundamen-
teze măsurile de politică a dezvoltării regionale. De cel mai mare interes sunt 
euroregiunile (Carpatică, a Dunării-Tisei-Mureşului, a Prutului de Sus şi a Du-
nării de Jos). 

O problemă particulară este cea a disparităţilor dintre regiunile intracar-
patice (Transilvania, Banatul, Crişana-Maramureş) şi cele extracarpatice (Olte-
nia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova), dar şi a disparităţilor în cadrul fiecărei 
macroregiuni (sau provincii), între mediile urban şi rural. Cu prilejul celei de-a 
80-a aniversări a Marii Uniri se vor elabora – sperăm – studii care să analizeze 
aceste disparităţi şi să le explice, inclusiv în planul cultural şi al mentalităţilor. O 
întrebare tulburătoare este aceea a adâncirii acestor disparităţi şi a consecinţe-
lor. 

4. În condiţiile în care potenţialul biologic se degradează, structura de-
mografică se modifică profund (îmbătrânirea demografică), repartiţia populaţiei 
după religie şi naţionalităţi se schimbă şi se va schimba semnificativ. Repartiţia 
teritorială va face obiectul unor politici active, conturându-se două idei noi: 

a) securitatea demografică a României, incluzând aspecte geopolitice 
şi geostrategice; 

b) calitatea capitalului uman. 
În cadrul eforturilor pentru îmbunătăţirea caracteristicilor calitative, rolul 

cel mai important revine investiţiilor în capitalul uman. Problema, tratată al-
tădată fragmentar şi superficial (―stocul de învăţământ‖ şi „stocul de sănătate‖), 
se cere analizată cu concepte şi metode moderne (G.S. Becker, Ed. 
Dennison). Politica învăţământului şi politica sanitară vor beneficia consi-
derabil de pe urma rezultatelor cercetărilor privind capitalul uman. 

Priorităţi şi secvenţe 

 Cele mai sus arătate reprezintă punctul de vedere al unui demograf: mai 
precis, percepţia unui demograf care este preocupat de partea ce-i revine. Or, 
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problematica amintită nu poate fi decât un condominium al mai multor ştiinţe 
sociale. Dacă sub raportul capacităţii de a elabora sinteze şi de a formula teorii 
explicative se poate discuta – în schimb, două principii metodologice ni se par 
indiscutabile: 

1. Ordinea firească este cea care porneşte de la descriere, trece la ana-
liză, în care locul central îl are analiza cauzală, ajunge la sinteză şi sfârşeşte 
apoi cu prospectiva. Ordinea poate fi schimbată, mai mult, ea trebuie reluată. 
Pentru demografie este important să stabilească faza la care ea participă, care 
sunt posibilităţile ei, care este „produsul final‖ pe care îl livrează părtaşilor la 
„condominium‖. Ea poate acoperi faza de descriere şi să se angajeze în prima 
etapă a analizei. Dar participă şi la celelalte faze, primatul fiind însă asigurat de 
alte stiinţe. 

2. Condiţia sine qua non pentru întregul demers este însă baza statis-
tică, căreia, acum şi în viitor, trebuie să i se acorde cea mai mare importanţă. 

Pentru ştiinţele sociale – sau, pentru cele mai multe dintre ele – informaţia 
este colectată şi prelucrată primar de organul central de statistică, în speţă, de 
Comisia Naţională pentru Statistică. Recensământul populaţiei – „rege‖ al statisticii 
populaţiei -este şi va rămâne încă multă vreme sursa principală de informaţii pri-
vind efectivele numerice şi structurile demografice, sociale, educaţionale, econo-
mice etc. ale populaţiei. Iată de ce ştiinţele sociale, cercetătorii, opinia publică au 
tot interesul ca metodele de culegere, stocare şi prelucrare a informaţiei să fie 
permanent îmbogăţite şi îmbunătăţite. Dialogul între beneficiar şi poducător, 

în ambele sensuri, trebuie să devină o modalitate de colaborare. 
Extinderea anchetelor prin sondaj, fenomen îmbucurător, are, în mare 

măsură, un caracter complementar faţă de informaţia statistică oficială. 
Faţă de temele prioritare de mai sus, demografia va participa, în pro-

porţie diferită, la elaborarea lor. Preferinţa ei se îndreaptă spre două din aces-
tea, de care va fi vorba în continuare. 

Cu riscul de a deveni dezagreabili cu obstinaţia sfatului nostru, vom re-
peta: orice studiu întreprins de oricare din ştiinţele sociale, mai ales dacă el 
este la scară naţională, trebuie să înceapă cu descrierea statistică şi demo-
grafică. În felul acesta se asigură o bună bază de pornire, se evită paralelis-
mele, se aplică uniform conceptele şi metodele. 

Cercetarea ştiinţifică devine tot mai mult instituţionalizată, cel puţin pen-
tru ştinţele sociale. Existenţa Centrului de Cercetări Demografice al Academiei 
Române (1995) permite o mai bună coordonare în domeniul cercetărilor privind 
populaţia, în sensul unei consultări colegiale şi al unei cooperări care să 
economisească eforturile. 

Populaţia după naţionalitate şi religie 

Temă prioritară pentru demografi şi statisticieni – de la dr. Sabin Manuila 
şi Anton Golopenţia – structura populaţiei României după naţionalitate, a be-
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neficiat de o bază de date corespunzătoare datorită faptului că la toate recen-
sămintele de populaţie a figurat caracteristica „naţionalitatea‖ (în 1930, „nea-
mul‖) care, la prelucrare, a fost asociată cu alte caracteristici, permiţând astfel 
descrieri şi analize ample. Exemple clasice sunt studiile realizate de dr. Sabin 
Manuila (1940) şi Anton Golopenţia (1941). Recensământul populaţiei şi locu-
inţelor din 1992 a asigurat o informaţie mai bogată; graţie mijloacelor informati-
ce moderne, prelucrarea a permis clasificări combinate, unele din ele fiind 
publicate în lucrările Comisiei Naţionale pentru Statistică. Dacă cercetătorii le-
au folosit până acum în mai mică măsură, în schimb s-a remarcat o tendinţă 
nouă: s-au efectuat anchete în rândul unor etnii (romi, de pildă), s-au iniţiat 
studii privind relaţiile interetnice, publicate în „Sociologie românească‖ (din 
1996 „Revista Română de Sociologie‖), în Revista de Cercetări Sociale, în 
Massmedia, Psihologie (revista Institutului Naţional de Informaţii). 

Pe de altă parte, datele privind naţionalităţile sunt folosite în discursul po-
litic, sunt prelucrate în publicaţii străine, parţial cunoscute în ţară. 

Cât priveşte religiile, recensământul populaţiei şi locuinţelor din 1992 a 
adus informaţii deosebit de importante. Amintim că în programul recensăminte-
lor din 1948, 1956, 1966 şi 1977, religia nu a mai fost înregistrată. Singura sur-
să rămânea recensământul populaţiei din 1930, informaţii sporadice publicate 
de unele culte – cele mai multe, în străinătate – informaţii fragmentare oferite 
de Secretariatul de Stat pentru Culte. Nu s-au efectuat studii de istorie, filosofie 
sau sociologie a religiilor, cu excepţia celor scrise de pe poziţiile ateismului 
comunist. 

Or, recensământul din 1992, reînnodând tradiţia cu cel din 1930, a asigu-
rat o cantitate impresionantă de informaţii privind religia. Chiar şi datele prel i-
minare, publicate în 1992, ne-au oferit un tablou al structurii confesionale a po-
pulaţiei României, care a atras atenţia analiştilor, a reprezentanţilor cultelor re-
ligioase, a opiniei publice. Valorificarea însă a fost modestă: singurul material 
publicat a fost al semnatarului acestor rânduri

2)
. Anterior, acelaşi autor a publi-

cat ceva în legătură cu Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi şi 
importanţa sa ecumenică, mai curând o evocare sentimentală din partea unui 
fost student al acestei facultăţi. 

Abia publicarea datelor definitive ale recensământului într-un volum se-
parat

3)
 a putut arăta bogăţia informaţiilor privind religiile. Precedat de un studiu 

introductiv, volumul prezină repartiţia populaţiei după religie (şi naţionalitate) 
într-o gamă variată de clasificări: după vârstă şi sex, pe mediile urban şi rural, 
pe judeţe, după nivelul de instruire, după criteriul economic (populaţia activă); 
mai mult, graţie înregistrării retrospective a fertilităţii cohortelor de femei şi a 

                                                        
2)

 V. Trebici. Populaţia României şi repartiţia ei după religie, în „Academica‖, anul II, nr. 
11(23), septembrie 1992. 

3)
 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Structura etnică şi confesio-
nală a populaţiei. Comisia Naţională pentru Statistică, Bucureşti,1995. 
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promoţiilor de căsătorii, s-au putut afla – în premieră – aspecte în legătură cu 
fertilitatea pe naţionalităţi şi religii. Cercetătorii s-au aflat în faţa unui adevărat 
Eldorado; totuşi nici acum valorificarea informaţiilor prin studii şi analize nu a 
fost prea activă. Acelaşi autor a publicat în „Sociologie românească‖ (din 1996, 
„Revista Româna de Sociologie‖) şi în Revista de Cercetări Sociale câteva ma-
teriale (Populaţia României după religie, Profiluri demografice, Scurt istoric al 
minorităţilor naţionale şi al religiilor din România) înmănunchiate într-un vo-
lum

4)
. 
În schimb, s-au iniţiat anchete şi studii privind fenomenul religios în Ro-

mânia efectuate de institute, catedre universitare, cercetători. În general, apar i-
ţia interesului pentru cunoaşterea fenomenului religios în perioada 1990-1997 
este semnificativă şi ar merita un studiu aparte. Variabila „religia‖ este tot mai 
mult solicitată ca variabilă explicativă în teoriile şi modelele pe care ni le pro-
pun psihologia socială, sociologia şi demografia diferenţială. Ea nu ar trebui să 
lipsească nici din teoriile economice dacă, ne gândim la studiul clasic al eco-
nomistului şi sociologului german Max Weber (1856-1920) intitulat „Etica pro-
testantă şi capitalismul în Germania‖, care pune în evidenţă raportul dintre 
economie şi religie. 

Câteva studii privind fenomenul religios în România, publicate în reviste 
de specialitate, ne informează că unele din ele sunt iniţiate de catedra de soci-
ologie de la Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii 
din Bucureşti. Aflăm de asemenea că în cadrul Institutului de Sociologie al 
Academiei Române fiinţează „Grupul de sociologia religiilor‖. Este de presupus 
că şi la alte institute de cercetări, la alte universităţi, există asemenea preocu-
pări. 

Din ceea ce s-a publicat până în prezent (iunie 1998) semnalăm volumul 
„Atlasul religiilor şi al monumentelor istorice religioase din România‖

5)
. Autorul 

este sociolog, dar având şi pregătire universitară istorică şi juridică. Volumul a 
încorporat o mare cantitate de muncă; informaţiile au fost culese, în mare 
parte, în urma deplasărilor pe teren, a cercetării arhivelor şi evidenţelor ţinute 
de diferite culte din România, a lămuririlor primite de la Secretariatul de Stat 
pentru Culte. 

Partea I, „Cultele şi credinţele religioase din România‖ (103 pag.) cuprin-
de informaţii istorice referitoare la un număr de 14 culte, apoi informaţii succin-
te relativ la „Credinţe care au fost interzise în România‖, la „Credinţe răspândi-
te în România după 1989‖ şi la „Asociaţiile religioase‖. Urmează traducerea 
textului în limba engleză. Partea II, „Răspândirea teritorială (în judeţe şi locali-

                                                        
4)

 V. Trebici. Demografie contemporană. Academia Română. Centrul de Cercetări Demogra-
fice. Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti, 1995. 

5)
 Dr. Constantin Cuciuc. Atlasul religiilor şi al monumentelor istorice religioase din România. 
Consilier editorial Constantin Dupu, cuvânt înainte de dr. Ion Popescu, preşedintele Băncii 
Internaţionale a Religiilor, prefaţă de prof.dr. Ioan Drăgan, directorul Institutului de Socio-
logie al Academiei Române, Editura Gnosis, Bucureşti, 1996 (Copyright, 1997),322 pag. 
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tăţi) a comunităţilor religioase, mănăstiri, monumente religioase cu valoare isto-
rică şi de artă‖ (133 pag.) este ilustrată cu hărţi realizate foarte reuşit cuprin-
zând şi o bibliografie selectată. Din punctul de vedere al demografului intere-
sează prima parte, mai ales istoricul diferitelor culte din România. Autorul măr-
turiseşte că munca este în plină desfăşurare şi că sugestiile şi observaţiile vor 
fi utile. Din păcate, până în prezent nu cunoaştem să se fi publicat recenzii şi 
cronici la această lucrare meritorie. Declararea lucrării de către entuziastul pre-
faţator (I. Drăgan) drept „primul atlas sociologic al religiilor din România‖ este 
deplasată şi fără acoperire; nici autorul lucrării „Atlasul religiilor şi al monumen-
telor istorice religioase din România‖ nu a emis o asemenea pretenţie. Drumul 
până la un „atlas sociologic al religiilor‖ este lung. 

Să revenim la concepţia noastră, mărginită la „demografia regională şi 
diferenţială‖ şi să formulăm ideile de bază. 

1. Fiind în cea mai mare parte o descriere statistică, forma ei va fi cea 
tabelară, iar modalităţile folosite sunt: 

a) nivelul naţional: repartiţia populaţiei României după naţionalitate şi re-
ligie, sincronic şi diacronic; 

b) nivelul regional: clasificarea pe provincii istorice, pe judeţe şi grupe de 
judeţe, pe urban şi rural; 

c) dubla clasificare după naţionalitate şi religie pe fiecare judeţ (―profile‖). 
2. Din datele şi informaţiile cunoscute până în prezent vor fi formulate 

ipoteze ce se cer testate: 
a) naţionalitatea şi religia se corelează cu fertilitatea şi familia; 

b) nivelul de instruire variază pe naţionalităţi şi religii, fiind influenţat de 
alţi factori; 

c) fertilitatea este influenţată de religie, ceea ce face obligatorie cunoaş-
terea doctrinei fiecăriei religii (―mărturisirea de credinţă‖ sau „confesiunea‖). 
Mai corect, trebuie cunoscută doctrina în raport cu: 

- familia, constituirea ei (căsătoria), disoluţia ei (divorţul); 
- planificarea familială: atitudinea faţă de contracepţie şi avort; 

- rolul sexelor în familie, educaţia copiilor; 
d) mortalitatea este asociată cu naţionalitatea şi religia; acest lucru este 

evidenţiat teritorial prin indici precum mortalitatea infantilă şi speranţa de viaţă 
la naştere (pe judeţe); 

e) structura pe sexe şi vârstă variază de la o naţionalitate la alta; gradul 
de îmbătrânire demografică are o amplitudine semnificativă. 

Explicaţia este oferită doar parţial de factorii demografici (fertilitate, mor-
talitate şi migraţie); 

f) o ipoteză ar fi aceea dacă tranziţia demografică în România are par-
ticularităţi după naţionalitate. Reconstituirea seriilor statistice pe regiunile ex-
tracarpatice şi cele intracarpatice ar fi un indiciu general în privinţa existenţei 
unor asemenea diferenţe. 
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Reamintim că demersul demografic este posibil – dar şi condiţionat – da-
torită rezultatelor recensămintelor populaţiei, mai ales ale celui din 1992. 

Chiar din acest stadiu, demografia este obligată să facă recurs la istorie, 
la istoria naţionalităţilor şi religiilor în România, în special. Aici literatura este 
relativ bogată. Cât priveşte apelul la teorii care să aibă în vedere în mod ex-
pres variabila „religie‖, literatura noastră se află la primii paşi. 

Reuşita demersului statistic-demografic ar fi o premisă favorabilă pentru 
demersul sociologic şi pentru mult râvnitul „atlas sociologic al religiilor‖. Acesta 
însă va trebui precedat de un „atlas social‖, proiectat în urmă cu decenii de 
profesorul D. Gusti şi A. Golopenţia. Dintre toate „atlasele‖ cele mai avansate 
sunt cele lingvistice şi etnografice; sunt informaţii în legătură cu un „atlas an-
tropologic‖. Există şanse şi pentru un „atlas demografic‖. Toate acestea subli-
niază încă odată cât de importantă este „analiza regională‖, acum şi în viitor. 

Reamintim: demografia acordă un interes prioritar evidenţierii comporta-
mentelor demografice în a căror explicare religia apare ca o variabilă foarte 
importantă. 

Faţă de sociologia religiei, locul demografiei este modest, dar onorabil. 
Această impresie ne este întărită de lectura cărţii clasice a lui Joachim Wach 
„Sociologia religiei‖, astăzi disponibilă şi în versiune românească (Traducere 
de Florin Iorga, Studiu introductiv de Nicu Gavriluţă Polirom, Iaşi, 1997). Chiar 
din admirabilul studiu introductiv, se poate vedea anvergura sociologiei religiei, 
conceptualizarea şi metodologia ei, tematica. Demografia rămâne totuşi, în 
ciuda rolului ei modest, o secvenţă indispensabilă pentru sociologia religiei, o 
etapă în „amonte‖. 

Pentru corecta interpretare a datelor statistice cuprinse în studiul nostru, 
este util să reproducem definiţiile folosite la recensământul populaţiei şi locuin-
ţelor din 7 ianuarie 1992

6)
 . 

„Naţionalitatea este cea înregistrată pentru fiecare persoană în formula-
rul de recensământ pe baza liberei declaraţii şi după propria opţiune (s.n.), 
fără nici o constrângere. Pentru copii sub 14 ani s-a înregistrat naţionalitatea 
potrivit declaraţiilor părinţilor‖. 

Se precizează că denumirea naţionalităţii s-a înscris după declaraţia 
persoanei, dar la prelucrare s-au operat următoarele schimbări: 

- aromânii (21736 persoane) şi macedoromânii (6867) au fost cuprinşi la 
„români‖; 

- secuii (817 persoane) au fost cuprinşi la „maghiari‖; 
- saşii (1708 persoane) şi şvabii, (6330 persoane) au fost cuprinşi la 

„germani‖; 
- rutenii (292 persoane) au fost cuprinşi la „ucraineni‖. 

                                                        
6)

 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Vol. I. Populaţie – Structura 
demografică. Comisia Naţională pentru Statistică. Bucureşti, 1994, Notă metodologică, p. 
986-987. 
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Au fost incluşi la „alte naţionalităţi‖: caraşovenii, (2723 persoane), cean-
găii (2062 persoane), găgăuzii (55 persoane), italienii (1356 persoane). Cele-
lalte naţionalităţi sau grupuri etnice au întrunit, fiecare în parte, sub 250 per-
soane. 

„Religia reprezintă credinţa sau opţiunea religioasă ori spirituală, decla-
rată şi înregistrată ca atare pentru fiecare persoană, indiferent dacă această 

credinţă se manifestă sau nu prin aderarea la o comunitate organizată pe bază 
de dogme religioase sau spirituale specifice. Pentru copii minori, recenzorul a 
înregistrat religia declarată pentru ei de către părinţi (întreţinători)‖. 

Precizările metodologice de mai sus sunt importante, deoarece după pu-
blicarea rezultatelor recensământului, unele din acestea au fost contestate de 
reprezentanţii organizaţiilor, cazul cel mai cunoscut fiind cel al romilor (ţigani-
lor). 

Se precizează că datele privind naţionalitatea sunt comparabile la recen-
sămintele din 1966, 1977 şi 1992; ele sunt comparabile şi cu recensământul 
din 1930, când caracteristica înregistrată a fost „neamul‖, identică cu naţionali-
tatea. 

Religia nu a fost înregistrată decât la recensămintele din 1930 şi 1992. 
La prelucrarea şi la publicarea rezultatelor, s-au reţinut numai cultele recunos-
cute oficial de către Secretariatul de Stat pentru Culte. 
 



I. STRUCTURA ETNICĂ  
A POPULAŢIEI ROMÂNIEI 

 

Suprafaţa actuală a României este 238391 Kmp, iar numărul populaţiei, 
la recensământul din 1992, a fost de 22810035 locuitori. 

Atât suprafaţa cât şi numărul populaţiei au variat sensibil în perioada 
contemporană ca urmare a unor evenimente istorice, pe care le vom evoca 
succint. 

În momentul Unirii Principatelor Române (1859) suprafaţa a fost de 
123335 Kmp, iar numărul populaţiei s-a cifrat la 3917841. La acea dată supra-
faţa includea judeţele Cahul, Ismail şi Bolgrad. Acestea sunt „retrocedate‖ Ru-
siei în 1879, România primind Dobrogea (partea de nord), ca urmare a războa-
ielor balcanice (1913), România încorporează partea de sud a Dobrogei (Ca-
drilaterul). Suprafaţa ţării ajunge la 137903 Kmp, iar numărul populaţiei se ridi-
că la 7352855. 

Marea Unire (1918), prin realipirea provinciilor Transilvania, Crişana – 
Maramureş, Banat, Basarabia şi Bucovina, are ca rezultat dublarea teritoriului 
şi a populaţiei. Evenimentele din vara anului 1940 au ca urmare reducerea te-
ritoriului şi a numărului populaţiei. Suprafaţa României, prin Tratatul de la Paris 
(10 februarie 1947), este de 238391 Kmp. 

Această evoluţie este redată succint în tabelul nr.1.
7)

  
 

Tabelul nr. 1 
Numărul populaţiei României şi suprafaţa în perioada 1860-1992 
Anul Numărul populaţiei Suprafaţa (Kmp) 

1860 3917841 123335 

1879 4349609 114641 

1880 4545821 130177 

1913 7352855 137903* 

1930 18057028 295049 

1992 22810035 238391 

*Inclusiv Cadrilaterul 

 

Din această evoluţie vom reţine pentru problema noastră faptul că odată 
cu mărirea suprafeţei şi creşterea numărului populaţiei se schimbă structura 
etnică şi confesională a populaţiei României. Apare problema minorităţilor 
naţionale. 

                                                        
7)

 Anuarul statistic al României 1937 şi 1938. Institutul Central de Statistică, Bucureşti, 1939. 
Pentru 1992, sursa este recensământul din 1992. 



212 
 

 

Recensământul populaţiei din 19 decembrie 1912 (1 ianuarie 1913) ne oferă 
imaginea structurii etnice a populaţiei, înainte de obţinerea Cadrilaterului.

8)
 

 
Tabelul nr. 2. Populaţia totală a României, împărţită după naţionalitate  

(S = 130177 Kmp) 
Naţionalitate Număr % 

TOTAL 7234920 100,0 

1. Români 6762899 93,5 

2. Unguri 69221 1,0 

3. Austrieci 45306 0,6 

4. Turci 33722 0,5 

5. Greci 17115 0,2 

6. Bulgari 11563 0,2 

7. Italieni 10649 0,1 

8. Germani 7685 0,1 

9. Sârbi 4570 0,1 

10. Ruşi 4549 0,1 

11. Francezi 1669 x 

12. Elveţieni 770 x 

13. Englezi 605 x 

14. Belgieni 291 x 

15. Olandezi 125 x 

16. Danezi 49 x 

17. Alţii 1079 x 

18. Fără nici o protecţie 262600 3,6 

Notă: x sub 0,1%. 
 

„Naţionalitatea― la recensământul din 1912 nu coincide cu „naţionalitatea‖ 
de la recensămintele postbelice. Este de fapt cetăţenia; de aceea evreii nu fi-
gurează la „naţionalităţi‖, ci sunt trecuţi în rubrica „Fără nici o protecţie‖. Din cei 
262600 în această situaţie peste 90% erau de religie mozaică. În rândul „ungu-
rilor‖ şi „austriecilor‖ o pondere însemnată o deţineau românii, veniţi din Tran-
silvania şi Bucovina. 

Ţinând seama de aceste rezerve, vom constata că românii reprezentau, 
în 1912, o proporţie de 93,5% în populaţia totală. Ei erau urmaţi de evrei; la 
mare distanţă veneau celelalte naţionalităţi. Să amintim că şi în privinţa religiei, 
populaţia României avea un înalt grad de omogenitate: peste 93% aparţineau 
religiei ortodoxe.  

Or, Marea Unire, care a însemnat realizarea idealului milenar al români-
lor, a adus cu ea schimbarea structurii etnice şi confesionale a populaţiei. Într-
adevăr, teritoriul a crescut cu 157146 Kmp, deci s-a dublat, după cum şi numă-
rul populaţiei a crescut de peste două ori. 

                                                        
8)

 I. Scărlătescu. Statistica demografică a României. Populaţia Regatului Român după re-
censământul făcut la 19 decembrtie 1912. Cu o precuvântare de L. Golescu. Extras din 
„Buletinul Statistic al României‖ nr. 6-7, 1921. 



   213 

 

 

Desigur, nu este vorba numai de aceste schimbări cantitative, oricât de 
importante ar fi ele. Oamenii de ştiinţă din domeniul social şi, în primul rând, 
demografii se întreabă care este calitatea populaţiei respective, nivelul de ins-
truire; în egală măsură, ei sunt interesaţi de comportamente demografice, de 
mentalităţi, pentru a putea purcede la o analiză demografică aprofundată, la 
reconstituirea tranziţiei demografice şi a particularităţilor sale regionale. 

De la Romania de 137903 kmp la Romania Mare 

Reamintind importanţa pe care o are inerţia demografică pentru istoria 
populaţiei, vom stărui asupra situaţiei din perioada interbelică (1918 – 1940), 
consemnată la recensământul populaţiei din 1930

9)
. În acest interval de timp 

au avut loc evenimente importante care au schimbat structura etnică şi confe-
sională a populaţiei, odată cu modificarea teritoriului României.(tabelul nr. 3) 

 
Tabelul nr. 3. Numărul populaţiei României şi repartiţia pe naţionalităţi 

(1930) (S = 294049 Kmp.) 
Nr. crt. Naţionalitatea (neamul) Număr % 

 TOTAL 18057028 100,0 

1 Români 12981324 71,9 

2 Unguri 1425507 7,9 

3 Germani 745421 4,1 

4 Ruşi 409150 2,3 

5 Ruteni
1)

, Ucraineni 582115 3,2 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 51062 0,3 

7 Bulgari 366384 2,0 

8 Cehi, Slovaci 51842 0,3 

9 Polonezi 48310 0,3 

10 Huţani
2)

 12456 x 

11 Evrei 728115 4,9 

12 Greci 26495 0,1 

13 Albanezi 4670 x 

14 Armeni 15544 x 

15 Turci 154772 0,9 

16 Tătari 21141 0,1 

17 Găgăuzi 105750 0,6 

18 Ţigani 262501 1,5 

19 Alte neamuri 56355 0,3 

20 Neamul nedeclarat 7114 x 

Notă: x sub 0,1%; 1. Denumirea de „ruteni” era folosită în fosta monarhie austro-ungară;  
2. „Huţanii”, localizaţi în Bucovina, sunt ucraineni. 

                                                        
9)

 Dr. Sabin Manuila. Studiu etnografic asupra populaţiei României. Editura Institutul Central 
de Statistică, Bucureşti, 1940. 
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Ponderea românilor a scăzut de la 93,5% (1912) la 71,9% (1930). 
Numărul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale a fost de circa 5 m i-
lioane, sau aproape 28% din populaţia totală. Este aportul noilor provincii isto-
rice după cum se vede din tabelele următoare. 

 
Tabelul nr. 4. Numărul populaţiei Transilvaniei şi repartiţia  

ei pe naţionalităţi (1930)(S = 62229 Kmp.) 
 

Nr. crt. Naţionalitatea 
(neamul) 

Număr % Urban 
(%) 

Rural 
(%) 

 TOTAL 3217988 100,0 100,0 100,0 

1 Români 1852719 57,6 35,9 61,7 

2 Unguri 934642 29,0 39,7 27,0 

3 Germani 253426 7,9 12,7 6,9 

4 Ruşi 3559 0,1 0,4 x 

5 Ruteni, Ucraineni 2153 x 0,2 x 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 668 x x x 

7 Bulgari 886 x 0,1 x 

8 Cehi, Slovaci 9110 0,3 0,3 0,3 

9 Polonezi 2291 x 0,1 x 

10 Huţani 0 - - - 

11 Evrei 78626 10,8 8,6 1,3 

12 Greci 133 x x x 

13 Albanezi 21 x x x 

14 Armeni 1041 x 0,1 x 

15 Turci 98 x x x 

16 Tătari 3 x x x 

17 Găgăuzi 0 - - x 

18 Ţigani 75342 2,3 1,3 2,5 

19 Alte neamuri 1893 x 0,1 x 

20 Neamul nedeclarat 1374 x 0,2 x 

Notă: x sub o,1%. 

 
Din datele tabelului nr. 4 rezultă că în 1930 în Transilvania românii deţi-

neau 57,6% din populaţia acestei provincii; maghiarii 29%, urmaţi de evrei 
(10,8) şi germani (7,9%). Se remarcă faptul că unele naţionalităţi (―neamuri‖) 
erau mai „urbane‖, altele erau mai „rurale‖. Românii erau mai „rurali‖; oraşele 
din Transilvania aveau o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale (unguri, 
germani, evrei). Această problemă a constituit obiectul unui studiu al dr. Sabin 
Manuila (1929) în care autorul arată modalităţile prin care structura etnică a 
oraşelor din Transilvania se va schimba în favoarea elementului românesc. 
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Tabelul nr. 5 
Numărul populaţiei Crişanei – Maramureş şi repartiţia ei pe naţionalităţi 

(1930) (S = 21338 Kmp.) 
Nr. 
crt. 

Naţionalitatea 
(neamul) 

Număr % Urban 
(%) 

Rural 
(%) 

 TOTAL 1390417 100,0 100,0 100,0 

1 Români 844078 60,7 33,1 67,6 

2 Unguri 320795 23,1 43,6 18,0 

3 Germani 67259 4,8 3,0 5,3 

4 Ruşi 2156 0,2 0,4 0,1 

5 Ruteni, Ucraineni 23569 1,7 0,8 1,0 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 2171 0,2 0,5 x 

7 Bulgari 502 x 0,1 x 

8 Cehi, Slovaci 23580 1,7 0,6 2,0 

9 Polonezi 483 x x x 

10 Huţani 6 x x - 

11 Evrei 88825 6,4 18,7 3,8 

12 Greci 23 x x x 

13 Albanezi 8 x x - 

14 Armeni 100 x x x 

15 Turci 56 x x x 

16 Tătari 2 x x x 

17 Găgăuzi 1 x - x 

18 Ţigani 15895 1,1 0,8 1,2 

19 Alte neamuri 330 x x x 

20 Neamul nedeclarat 578 x x x 

Notă: x sub 0,1%.. 

 
După cum se observă din tabelul nr. 5, în Crişana-Maramureş românii 

(60,7%) sunt urmaţi de unguri (23,1%), evrei (6,4%), germani (4,8%), cehi şi 
slovaci (1,7%) şi ruteni – ucraineni (1,7%). Românii deţin o pondere mare în 
rural – ca şi în Transilvania – spre deosebire de unguri care sunt mai „urbani‖. 

 
Tabelul nr. 6 

Numărul populaţiei Banatului şi repartiţia ei pe naţionalităţi (1930) 
(S = 18715 Kmp) 

 
Nr. crt. Naţionalitatea 

(neamul) 
Număr % Urban 

(%) 
Rural 
(%) 

 TOTAL 939958 100,0 100,0 100,0 

1 Români 511083 54,4 35,0 58,0 

2 Unguri 97839 10,4 22,7 7,7 

3 Germani 223167 23,7 31,3 22,1 

4 Ruşi 1598 0,2 0,7 x 

5 Ruteni, Ucraineni 3885 0,4 x 0,5 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 40503 4,3 1,5 4,9 
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Nr. crt. Naţionalitatea 
(neamul) 

Număr % Urban 
(%) 

Rural 
(%) 

7 Bulgari 10012 1,1 0,2 1,2 

8 Cehi, Slovaci 14096 1,5 0,9 1,6 

9 Polonezi 592 x 0,1 x 

10 Huţani 7 x x - 

11 Evrei 11248 1,2 5,8 0,2 

12 Greci 27 x x x 

13 Albanezi 11 x x - 

14 Armeni 14 x x x 

15 Turci 171 x x x 

16 Tătari 3 x x x 

17 Găgăuzi 0 - - - 

18 Ţigani 17919 1,9 1,2 2,1 

19 Alte neamuri 6975 0,7 0,2 0,9 

20 Neamul nedeclarat 808 x 0,2 x 

Notă: x sub 0,1%. 
 

Constatarea făcută pentru Transilvania şi Crişana – Maramureş este, în 
mare parte, valabilă şi pentru Banat (tabelul nr. 6). Ordinea minorităţilor naţio-
nale se modifică: românii (54,4%) sunt urmaţi de germani (23,7%); aceştia sunt 
şvabi, în cea mai mare parte romano-catolici. Ungurii deţin 10,4% urmaţi de 
sârbi, croaţi, sloveni (4,3%). Şi pentru această provincie vom distinge minorităţi 
mai „urbane‖, iar altele mai rurale. 

Înainte de a face o prezentare sintetică a provinciilor de peste Carpaţi, 
indispensabilă pentru o comparaţie cu situaţia actuală, să ne referim la celelal-
te provincii istorice redobândite prin Unirea din 1918. 

 
Tabelul nr. 7 

Numărul populaţiei Basarabiei şi repartiţia ei pe naţionalităţi (1930) 
(S = 44422 Kmp)  

 

Nr. 
crt. 

Naţionalitatea 
(neamul) 

Număr % Urban 
(%) 

Rural 
(%) 

 TOTAL 2864402 100,0 100,0 100,0 

1 Români 1610757 56,2 31,5 59,9 

2 Unguri 829 x 0,1 x 

3 Germani 81089 2,8 0,9 3,1 

4 Ruşi 351912 12,3 26,8 10,1 

5 Ruteni, Ucraineni 314211 11,0 5,2 11,8 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 345 x x x 

7 Bulgari 163726 5,7 3,4 0,1 

8 Cehi, Slovaci 540 x x x 

9 Polonezi 8104 0,3 1,0 0,2 

10 Huţani 4 x x - 

11 Evrei 204858 7,2 26,6 4,3 
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Nr. 
crt. 

Naţionalitatea 
(neamul) 

Număr % Urban 
(%) 

Rural 
(%) 

12 Greci 2044 x 0,4 x 

13 Albanezi 1809 x x x 

14 Armeni 1509 x 0,3 x 

15 Turci 541 x x x 

16 Tătari 14 x x x 

17 Găgăuzi 98172 3,4 0,2 3,6 

18 Ţigani 13518 0,5 0,2 0,5 

19 Alte neamuri 8975 0,3 1,0 0,2 

20 Neamul nedeclarat 1445 x 0,2 x 

Notă: x sub 0,1%. 

 
În cadrul populaţiei Basarabiei (tabelul nr. 7), după români (56,2%) ur-

mează în ordine descrescătoare, ruşii (12.3%), ucrainenii (11,0%), evreii 
(7,2%), bulgarii (5,7%), găgăuzii (3,4%). Românii sunt „rurali‖, ca şi ucrainenii, 
găgăuzii. Cei mai urbani sunt ruşii şi evreii. Recursul la istorie este obligatoriu. 
În Republica Moldova românii continuă să fie foarte „rurali‘, în timp ce ruşii 
constituie marea majoritate a populaţiei urbane, în special a oraşelor mari. 

 
Tabelul nr. 8 

Numărul populaţiei Bucovinei şi repartiţia ei pe naţionalităţi (1930) 
(S = 10442 Kmp)  

Nr. crt. Naţionalitatea (neamul) Număr % Urban (%) Rural (%) 

 TOTAL 853009 100,0 100,0 100,0 

1 Români 379691 44,5 33,0 48,7 

2 Unguri 11881 1,4 0,3 1,8 

3 Germani 75533 8,9 14,7 6,7 

4 Ruşi 7948 0,9 1,2 0,8 

5 Ruteni, Ucraineni 236,30 27,7 13,9 32,7 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 63 x x x 

7 Bulgari 133 x x x 

8 Cehi, slovaci 671 x 0,1 x 

9 Polonezi 30580 3,6 0,3 2,6 

10 Huţani 12437 1,5 - 2,0 

11 Evrei 92492 10,8 30,0 3,9 

12 Greci 23 x x x 

13 Albanezi 1 x x - 

14 Armeni 260 x x x 

15 Turci 49 x x x 

16 Tătari 0 x x - 

17 Găgăuzi 28 - x - 

18 Ţigani 2164 0,3 x 0,3 

19 Alte neamuri 2317 0,3 x 0,3 

20 Neamul nedeclarat 608 x 0,2 0,2 

Notă: x sub 0,1%. 
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Tabloul etnic al Bucovinei (tabelul nr. 8) este sensibil diferit de cel al pro-
vinciilor de peste Carpaţi. Românii (44,5%), sunt urmaţi de ucraineni (inclusiv 
huţani), cu 29,2%, evrei (10,8%), germani (8,9%), polonezi (3,6%). „Urbani‖ 
sunt evreii şi germanii; „rurali‖ sunt românii, ucrainenii, polonezii şi ungurii. 

Dobrogea care, în 1918, făcea parte din Vechiul Regat, a revenit Româ-
niei în 1879 şi 1913, deci relativ recent. 

 
Tabelul nr. 9  

Populaţia Dobrogei şi repartiţia ei pe naţionalităţi (1930) 
(S = 23262 Kmp)  

Nr. 
crt. 

Naţionalitatea 
(neamul) 

Număr % Urban 
(%) 

Rural 
(%) 

 TOTAL 815475 100,0 100,0 100,0 

1 Români 360572 44,2 52,4 41,6 

2 Unguri 2194 0,3 1,0 x 

3 Germani 12581 1,5 1,3 1,6 

4 Ruşi 27426 3,4 3,0 3,3 

5 Ruteni, Ucraineni 96 x x x 

6 Sârbi, Croaţi, Sloveni 962 0,1 0,9 x 

7 Bulgari 185279 22,7 13,7 25,6 

8 Cehi, Slovaci 165 x x x 

9 Polonezi 240 x x x 

10 Huţani 0 - - - 

11 Evrei 3795 0,5 1,8 x 

12 Greci 9023 1,1 3,6 0,3 

13 Albanezi 589 x 0,3 x 

14 Armeni 5370 0,7 2,4 x 

15 Turci 150773 18,5 13,4 20,1 

16 Tătari 22092 2,7 1,7 3,0 

17 Găgăuzi 7126 0,9 0,9 0,9 

18 Ţigani 11446 1,4 2,1 1,2 

19 Alte neamuri 15480 1,9 1,2 2,1 

20 Neamul nedeclarat 266 x x x 

Notă: x sub 0,1%. 

 
Românii deţin, în Dobrogea, proporţia cea mai scăzută dintre toate pro-

vinciile istorice şi anume: 44,2%, urmaţi de bulgari (22,7%), turci (18,5%), ruşi 
(3,4%), tătari (2,7%). Românii sunt mai „urbani‖; bulgarii, turcii, şi tătarii sunt 
mai „rurali‖ (tabelul nr. 9). 

Redobândirea Dobrogei ne-a adus: 360572 români, alături de 185279 
bulgari, 150773 turci, 27426 ruşi, 22092 tătari, 123581 germani. Partea cea 
mai importantă a minorităţilor naţionale revenea Cadrilaterului (sudul Dobro-
gei), care avea să fie, în 1940, retrocedat Bulgariei. 

Judecând în termeni „cost – beneficiu‖, vom putea vorbi despre „costul 
demografic‖ al Unirii din 1918, alături de „beneficiul demografic‖ al acesteia. 
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În esenţă, noile provincii aduc o suprafată de 157146 Kmp şi o populaţie 
de 9265774, ceea ce înseamnă o dublare atât a teritoriului ţării cât şi a popula-
ţiei. Dar aproape jumătate din această populaţie o reprezintă minorităţile naţio-
nale (tabelul nr. 10). 

 
Tabelul nr. 10 

Populaţia provinciilor redobândite în 1918 şi repartiţia ei pe naţionalităţi 
la recensământul din 1930 (în ordine descrescătoare) 

 
Nr. crt. Naţionalitatea (neamul) Număr % 

 TOTAL 9265774 100,0 

1 Români 5198328 56,1 

2 Unguri 1365986 14,7 

3 Germani 700474 7,6 

4 Ruteni, Ucraineni, Huţani 592402 6,4 

5 Evrei 476049 5,1 

6 Ruşi 367173 4,0 

7 Bulgari 175259 1,9 

8 Ţigani 124838 1,3 

9 Găgăuzi 98204 1,1 

10 Cehi, Slovaci 47997 0,5 

11 Sârbi, Croaţi, Sloveni 43750 0,5 

12 Polonezi 42050 0,5 

13 Armeni 2924 x 

14 Greci 2250 x 

15 Albanezi 1850 x 

16 Turci 915 x 

17 Tătari 22 x 

18 Alte neamuri 20490 0,2 

19 Neamul nedeclarat 4813 0,1 

 
Corpul demografic al României a primit, alături de cei 5,2 milioane de 

români, aproximativ 4 milioane de „minoritari‖. Problema „minorităţilor naţio-
nale‖ a căpătat noi dimensiuni şi o anumită acuitate, ca urmare a documentelor 
internaţionale încheiate după terminarea primului război mondial. 

Contribuţia noilor provincii la „afluxul‖ de minorităţi a fost diferită. Tran-
silvania a adus unguri, germani (în special saşi), evrei. Banatul a adus ger-
mani (şvabi), unguri, dar şi sârbi, croaţi şi sloveni. Crişana – Maramureş ne-a 
dat unguri, germani evrei, cehi, slovaci şi ucraineni. Basarabia a adus ruşi şi 
ucraineni, evrei, găgăuzi, bulgari, germani, iar Bucovina a contribuit cu ucrai-
neni, evrei, germani, polonezi. Dobrogea, încă înainte de Unirea din 1918, a 
adus bulgari, turci, tătari, ruşi. 

Statul român unitar era pus în situaţia de a face faţă unor probleme 
complexe. Fiecare minoritate naţională îşi are istoria sa, limba şi cultura pro-
prie, tradiţii, nivel de instruire diferit, mentalităţi şi trăsături psihologice distincte. 
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Se pot pune următoarele întrebări în legătură cu Unirea şi consecinţele 
sale: una dintre acestea este de ordin general geopolitic şi cultural, la care, 
evident, nu poate răspunde demograful. Cu provinciile intracarpatice şi cu Bu-
covina România s-a apropiat (evităm termenul „a intrat‖) de Europa Centrală şi 
Occidentală. Este vorba de provincii care făcuseră parte din monarhia austro – 
ungară. Unirea Basarabiei a apropiat această provincie de Europa, îndepăr-
tând-o de Asia. Dobrogea ne-a apropiat de Balcani. Istoricii, mai ales cei ai cul-
turii, vor face consideraţii privind raportul dintre Occident şi Răsărit, dintre cul-
turi şi, evident, între zonele confesionale. Demografia – am mai spus-o – este 
interesată de modele culturale şi comportamente care să ajute la cunoaşterea 
şi explicarea fenomenelor demografice. Nu mai puţin importantă este între-
barea dacă în cele opt decenii a avut loc o convergenţă a comportamentelor 
demografice, în cadrul procesului general al tranziţiei demografice. Recursul la 
istoria politică, socială şi economică este obligatoriu, cu o analiză mai aprofun-
dată a perioadei interbelice, când România a cunoscut o reală dezvoltare 
economică – şi nu numai. 

De la România Mare la România de azi 

Perioada 1918 – 1940 a fost marcată de importante evenimente istorice 
care au influenţat teritoriul României şi populaţia acesteia. România Mare înce-
tează să mai existe în 1940, când au loc tragicele evenimente din iunie, urmate 
de cele din 30 august şi din 6 septembrie 1940. Şi aici apelul la istoriografie 
este absolut necesar. 

A fost, mai întâi, anexarea brutală de către U.R.S.S. a Basarabiei, nordu-
lui Bucovinei, ţinutului Herţa, ca urmare a aplicării tratatului Ribbentrop – Molo-
tov. La 30 august 1940, Arbitrajul de la Viena al Germaniei hitleriste şi Italiei 
fasciste, cunoscut ca „Dictatul‖ de la Viena; răpeşte României Transilvania de 
Nord, atribuind-o Ungariei horthiste. În sfârşit, prin Convenţia de la Craiova, 
România retrocedează Bulgariei partea de sud a Dobrogei (Cadrilaterul). 

Datele statistice privind suprafaţa şi populaţia teritoriilor desprinse din 
România au fost publicate de dr. S. Manuila

9)
. Un an mai târziu, A.Golopenţia 

publică un studiu privind acelaşi subiect, însă mai detaliat
10)

 . O reactualizare a 
acestor studii se regăseşte în materialul nostru

11)
, prezentat la a 55- a come-

morare a evenimentelor din 1940. 

                                                        
9)

  Dr. Sabin Manuila. Studiu etnografic asupra populaţiei României. Editura Institutul Central 
de Statistică, Bucureşti, 1940. 

10)
 Anton Golopenţia. Populaţia teritoriilor româneşti desprinse în 1940. În: Geopolitica şi 
Geoistoria. Revistă română pentru sud – estul european. Societatea Română de Statisti-
că, Bucureşti, 1941, p. 35 – 49. 

11)
 Vladimir Trebici. Pierderile teritoriale ale României în vara anului 1940. Bilanţ demografic. 
Centrul de Cercetări Demografice, 1995. 
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După reîntregirea ţării, în 1918, Simion Mehedinţi a asemuit teritoriul 
României cu o „medalie‖ (―rotund ca o medalie‖). La rândul său, N.Iorga spu-
nea despre România că este un stat locuit de români şi înconjurat de români, 
referindu-se la milioanele de români din afara fruntariilor României. 

Dar, ca urmare a evenimentelor din vara anului 1940, această „medalie‖ 
a fost ciobită şi desfigurată, după cum se vede în figura nr. 1. 

 
Figura nr. 1  

România şi pierderile teritoriale în 1940 (dr. S. Manuila) 
 

 
 

Prima întrebare ce se leagă de evenimentele din 1940 este cea referitoa-
re la populaţia românească din aceste teritorii. O evaluare demografică este 
obligată să răspundă la următoarele întrebări: 

a) numărul românilor care au fost nevoiţi să părăsească teritoriile amintite; 

b) numărul românilor care au fost deportaţi; 

c) numărul românilor care au fost victimele noilor regimuri instituite în 
aceste teritorii (în special în regiunile anexate de Uniunea Sovietică). 
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Aceasta presupune o analiză pe subperioade şi pe teritorii desprinse din 
România. Din păcate, remarca Anton Golopenţia în 1941, asemenea evaluări 
nu s-au făcut din cauza unor dificultăţi obiective. Un studiu intern s-a făcut de 
către eminentul statistician şi demograf român, dr. D.C. Georgescu (1945), în 
acea vreme subdirector al Institutului Central de Statistică. 

De atunci şi până în 1995 s-au publicat studii şi cercetări parţiale, memo-
rii şi documente, insuficiente pentru ca demograful să întocmească un inventar 
cât de cât credibil. 

Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa 

Teritoriul anexat de U.R.S.S. reprezenta 50762 Kmp (după A. Golopen-
ţia) şi 50135 Kmp (după S.Manuila); numărul populaţiei se ridica la 3409669 
locuitori. Ca teritoriu, acesta însemna toate cele 9 judeţe ale Basarabiei, jude-
ţele Cernăuţi şi Storojineţ, la care se adaugă o parte din judeţul Rădăuţi, plus 
ţinutul Herţa – altfel spus, suprafaţa Basarabiei, cu 44422 Kmp şi 6340 
Kmp, reprezentând nordul Bucovinei (cca. 6000 Kmp) şi ţinutul Herţa (340 
Kmp). Bucovina istorică pierdea cca 60% din teritoriul său de 10442 Kmp. 

Sub raport etnic, situaţia era următoarea: 

  Români   1787364 (52,4%) 

  Ruşi şi ucraineni   899667 (26,3%) 

  Evrei     275419 (8,1%) 

  Bulgari    163828 (4,8%) 

  Germani    111342 (3,3%) 

  Alţii     172048 (5,1%) 

  TOTAL   3409669 (100,0%) 

 

A.Golopenţia împarte acest teritoriu în trei zone. Prima, cu majoritate ab-
solută ucraineană (nordul Bucovinei, nordul judeţului Hotin), unde românii deţi-
neau cca 12%; a doua – mijlocul românesc (―Codrul‖) – unde românii reprezen-
tau 69,2% (în populaţia rurală 75,1%) şi a treia – Bugeacul, unde românii deţi-
neau 14,7%. Din fostele judeţe Cernăuţi, Storojineţ, parţial judeţul Rădăuţi, re-
giunea Herţa şi o parte din judeţul Hotin s-a format regiunea Cernăuţi din 
Ucraina, astăzi cu o suprafaţă de 8100 Kmp şi o populaţie de 940801 (1989) 
din care românii reprezentau aproximativ 185000 (aproape 20%). 

Sudul Basarabiei, de fapt Bugeacul, cu judeţele Cetatea-Albă şi Ismail, a 
intrat în componenţa regiunii Odessa, Republica Ucraina. Partea de mijloc 
(―Codrul‖) este astăzi Republica Moldova, cu o suprafaţă de 33700 Kmp şi o 
populaţie de 4338000 locuitori (1989), din care românii deţin 64,5% din popula-
ţia totală. 
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Repartizarea populaţiei pe naţionalităţi în această regiune, în 1940, este 
redată în figura nr. 2. 

Figura nr. 2  
Zonele etnice în teritoriile anexate în 1940 pe plăşi  

(A. Golopenţia) 

 
Fără să intrăm în detalii, să amintim evenimentele care s-au produs în 

această regiune în anii 1940 şi 1941: 

a) refugierea unei părţi a românilor împreună cu administraţia; 

b) deportarea populaţiei româneşti în unele zone din U.R.S.S.; 

c) asasinate în masă săvârşite de autorităţile sovietice; 

d) repatrierea germanilor, polonezilor şi maghiarilor.  

Pentru populaţia refugiată în urma ocupaţiei sovietice a fost înfiinţat, în 
cadrul Ministerului de Interne, „Comisariatul general pentru asistenţa populaţiei 
venită din Basarabia şi Bucovina‖. Numărul exact al refugiaţilor nu a fost stabi-
lit. Se ştie că la 13 iunie 1941, au fost deportaţi 13000 români (cazul Aniţei 
Nandriş-Cudla este elocvent). Unele surse dau cifra de 41000 deportaţi din 
Bucovina şi regiunea Herţa. 

Schimbarea radicală a structurii etnice a regiunii se datorează în princi-
pal fluxurilor de ucraineni şi ruşi în regiune, stimulate prin mijloace administrati-
ve şi economice. 
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Cadrilaterul 

Cei 6921 Kmp (la S.Manuila – 7412 Kmp) ai teritoriului cedat Bulgariei 
(Cadrilaterul cu judeţele Caliacra şi Durostor) aveau o populaţie de 362874 lo-
cuitori, din care principalele naţionalităţi reprezentau: 

  Români   69085  (19,0%) 

  Bulgari    137189 (37,8%) 

  Turci şi tătari 134982 (37,2%) 

  Alţii     21618 (6,0%) 

  TOTAL  362874   (100,0) 

Pe baza convenţiei de la Craiova (6 septembrie 1940) în Cadrilater a 
avut loc – pentru prima dată în istoria modernă a României – schimbul de po-
pulaţii. Înainte de aceasta, să amintim că între 1931 – 1938 s-a înregistrat o 

emigrare a turcilor din România în Turcia, aceştia fiind colonizaţi în Anatolia. 
După S.Manuila, numărul turcilor şi tătarilor emigraţi în Turcia, în anii 1931 – 
1938, s-a ridicat la 76452. A fost încheiată Convenţia din 4 septembrie 1936 
între România şi Turcia care reglementa această emigrare. În locul turcilor au 
fost aduşi macedo-români şi români, astfel că numărul românilor în Dobrogea a 
ajuns la 360572 (1930), cu o pondere de 44,2%. 

În Cadrilater, numărul românilor era de 77728 (1930), cu o pondere de 
20,5%. 

Or, pe baza Convenţiei de la Craiova, un număr de 110000 români au 
fost evacuaţi din Cadrilater, în timp ce 65000 bulgari din România au fost repa-
triaţi în Bulgaria. În Dobrogea de astăzi, pe o suprafaţă de 15770 Kmp locuiau, 
în 1992, 1019766 persoane din care românii reprezentau 926608, adică cca. 
91% din populaţia totală. Acesta este rezultatul cedării unui teritoriu şi al 
schimbului de populaţie. 

Transilvania de Nord 

La cincizeci şi opt ani de la pronunţarea Dictatului de la Viena, se cer 
evocate unele aspecte demografice, mai puţin cunoscute, dar sistematic con-
testate de unii istorici şi de demografii maghiari. Literatura istorică este imensă; 
în cadrul ei se impun cu autoritate studiile şi cercetările acad. David Pro-
dan(1903-1993), sintetizate şi în ultima sa lucrare

12)
, tradusă şi în limba en-

gleză. Istoriografia maghiară a fost foarte activă; tezele ei diferă mult de cele 
ale istoricilor români, după cum lesne se poate constata din lucrarea lui Antal 
G.Laszlo, apărută şi în limba română

13)
. Nu numai tezele şi interpretările diferă; 

deosebiri mari se înregistrează şi în ceea ce priveşte cifrele statistice. Teoria 

                                                        
12)

 David Prodan – Transilvania şi iar Transilvania. Editura Enciclopedică, Bucureşti,1992. 
13)

 Antal G.Laszlo – Situaţia minorităţii etnice maghiare în România, A.C.N.R., Odorheiul 
Secuiesc, 1993. 
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imigrării românilor în Transilvania (teoria lui Roesler) este citată frecvent: ro-
mânii ar fi imigrat în secolele al XII – lea şi al XIII – lea, venind din sudul 
Dunării. A doua mare imigrare s-ar fi produs în secolul al XVIII – lea, prin valu-
rile de populaţie venită din Ţara Românească şi Moldova, ne putând suporta 
asuprirea fanariotă. Un al treilea val de imigranţi români în Transilvania s-ar fi 
produs în anii 1948 – 1989, provocat de industrializarea comunistă, urbani-
zarea, acestea stimulând fluxurile migratorii. S-a modificat astfel structura etni-
că a populaţiei Transilvaniei, în defavoarea elementului maghiar. A contribuit la 
aceasta şi politica învăţământului şi cea confesională, afirmându-se ideea asi-
milării forţate a maghiarilor şi a unui genocid cultural. 

Un demograf nu poate examina aceste probleme; istoricii au dat, la cele 
mai multe probleme, răspunsul cuvenit. 

Aici vom menţiona numai două probleme demografice: creşterea demo-
grafică şi urbanizarea. Ele au fost examinate, pentru perioada 1920-1940 de 
dr.Sabin Manuila. 

Într-un studiu clasic
14)

, S.Manuila emitea ipoteza (era în 1929) potrivit că-
reia elementul românesc va imigra în oraşele transilvane – majoritar străine – 
datorită unor factori demografici: natalitatea mai ridicată a românilor din hinter-
landul rural al oraşelor, natalitatea scăzută a populaţiei urbane, creşterea eco-
nomică generală. În studiul din 1940, S.Manuila ne-a dat o estimaţie a popula-
ţiei pentru intervalul cuprins între 1 ianuarie 1931 şi 1 ianuarie 1940, pe provin-
cii istorice şi pe principalele naţionalităţi. Populaţia totală ar fi crescut cu 11,0% 
– absolut normală după criteriile demografice – în timp ce populaţia Moldovei 
ar fi sporit cu 15,2% (este cunoscută natalitatea înaltă din Moldova), iar popula-
ţia Transilvaniei ar fi crescut cu 8,7%, cea a Banatului ar fi înregistrat o creşte-
re negativă de – 0,2% (ipoteză verosimilă). 

Populaţia de naţionalitate română ar fi sporit cu 12,9%, maghiarii cu 
5,7%, germanii cu 4,9%, evreii cu 0,9%. 

În aceste condiţii numărul populaţiei României a fost, la 1 ianuarie 1940, 
de 20050378 locuitori cu o repartiţie etnică favorabilă românilor. Prin urmare, 
este vorba de procese obiective bine cunoscute demografilor. 

La data Dictatului de la Viena, pe baza datelor de la recensământul din 
1930, proporţia maghiarilor în România era de 7,9% în populaţia totală. Pe pro-
vincii istorice şi pe unele judeţe situaţia se prezenta conform tabelului nr. 11. 

 

                                                        
14)

 Dr. Sabin Manuila – Evoluţia demografică a oraşelor şI minorităţile etnice din Transilva-
nia, Bucureşti, 1929. (Lucrare premiată de Academia Română). 
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Tabelul nr. 11 
Proporţia maghiarilor (%) în populaţia provinciilor 

şi judeţelor specificate (1930) 
 

Provincia şi judeţul % Provincia şi judeţul % 

ROMANIA 7,9 Sălaj 31,4 

Transilvania 29,0 Cluj 30,1 

Crişana-Maramureş 23,1 Bihor 30,0 

Banat 10,4 Braşov 26,6 

Odorhei 91,6 Satu-Mare 25,2 

Ciuc 82,6 Rădăuţi 6,4 

Trei Scaune 80,4 Bacău 3,3 

Mureş 42,6 Municipiul Bucureşti 2,5 

 
Concentrarea cea mai masivă se înregistra în regiunea cea mai populată 

de secui (―Scaunele secuieşti‖); urmează o zonă care se întinde până în Crişa-
na, cu o proporţie descrescândă. Se va reţine proporţia de 29% a maghiarilor 
din Transilvania; la recensământul din 1992 ea a fost de cca 24%. Surprinză-
toare este proporţia mare a maghiarilor în municipiul Bucureşti: cu 24052 de 
suflete, deci 2,5% din populaţia totală, maghiarii se situau în urma evreilor, 
depăşindu-i pe germani al căror număr era de 14231 (2,2%). La recensământul 
din 1992 se înregistrau în capitala României un număr de 8301 maghiari şi 
4295 germani, cu o pondere de 0,6%. În 1930, elementele alogene din Bucu-
reşti reprezentau 22,5%, în 1992, ponderea lor s-a redus la 2,4%, subiect de 
studiu pentru sociologi, politologi, psihologi. 

Prin urmare, cu excepţia ţinuturilor secuieşti, populaţia maghiară era 
răspândită în proporţie diferită în celelalte judeţe. 

Teritoriul atribuit Ungariei în 1940 cuprindea Transilvania de Nord (7 ju-
deţe şi părţi din alte judeţe). Suprafaţa totală a fost de 42243 Kmp (aproape 
15% din teritoriul României), cu o populaţie de 2388774 locuitori, din care: 

Români   1173479 (49,2%  
Maghiari   911411 (38,1%) 
Evrei    138000 (5,8%) 
Germani   68268 (2,9%) 
Ruşi şi ucraineni  27461 (1,1%) 
Alţii    69355 (2,9%) 
 
Românii reprezentau aproape jumătate din numărul populaţiei teritoriului 

cedat Ungariei, iar maghiarii 38,1%. 
Sub raport strict demografic se cuvine consemnat faptul că, la ocupare, 

administraţia românească a fost evacuată (ca şi în cazul Basarabiei şi nordului 
Bucovinei), dar regiunea a fost părăsită de un mare număr de români şi chiar 
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neromâni. Se dă cifra de 300000, dar este contestată de specialişti. S-a înfiin-
ţat atunci Comisariatul general pentru refugiaţii din Transilvania de Nord

15)
 .  

Celelalte acţiuni care interesează pe demografi sunt: românii încorporaţi 
în armata maghiară, numărul celor ce au căzut, numărul prizonierilor. Dintr-o 
emisiune rodiofonică aflăm că „Armata a II-a maghiară regală‖ care a participat 
la războiul antisovietic şi care a acţionat în Ucraina, ajungând la Cotul Donului 
avea numeroşi români, care au căzut sau au fost luaţi prizonieri. S-a mai vorbit 
şi despre detaşamente de români, cu efective de 80000 oameni, care au fost 
folosite la muncă, din care mulţi nu s-au întors. 

În privinţa deportărilor din Transilvania de Nord în Germania, cel mai b i-
ne se cunoaşte istoria tragică a evreilor. Despre execuţii, informaţiile noastre 
sunt lacunare. 

Este evident că în anii 1940-1944, în Transilvania de Nord au avut loc 
evenimente cu consecinţe demografice: instalarea administraţiei maghiare, re-
venirea foştilor propietari funciari, a industriaşilor şi comercianţilor. Evaluarea 
demografică este pentru noi dificilă. 

Bilanţ demografic 

Ce s-a întâmplat în perioada 1940-1992 cu teritoriile româneşti care au 
fost anexate în 1940? Ce procese au avut loc? Ce consecinţe – vorbind demo-
grafic – pot fi puse în evidenţă? 

S-au întâmplat multe evenimente care îl interesează pe istoric, dar deo-
potrivă şi pe demograf. A avut loc cel de-al doilea război mondial. S-au produs 
uriaşe pierderi umane, s-au schimbat graniţe, au avut loc importante mişcări de 
populaţie.  

Transilvania de Nord a revenit României; celelalte teritorii au rămas mai 
departe în componenţa statelor respective; aceasta a fost sentinţa Conferinţei 
de Pace de la Paris (1947). 

Ne vom rezuma deci la România, în noile sale graniţe, cu o suprafaţă de 
238391 Kmp, cu o populaţie de 22810035 locuitori, consemnată la recensă-
mântul din 7 ianuarie 1992. Constatăm schimbări în repartiţia teritorială a popu-
laţiei, dar şi profunde modificări în stuctura etnică. Avem la îndemână rezultate-
le recensământului din 1992 care oferă o impresionantă bogăţie de informaţii 
pentru subiecte care ne interesează. 

                                                        
15)

 Nu este lipsit de interes să amintim că la „Arbitrajul‖ de la Viena, delegaţia română a avut 
în componenţa ei specialişti şi experţi care au lucrat sub conducerea lui Valeriu Pop. Din-
tre aceştia îI amintim pe dr. Sabin Manuila, Anton Golopenţia şI N.Georgescu-Roegen 
(1906-1994), viitorul economist american de reputaţie mondială. Într-un material memori-
alistic pus la dispoziţia noastră de prof. Sanda Golopenţia, profesorul Georgescu-Roegen 
relata că trenul cu delegaţia română pentru Viena era să fie atacat de unguri; la întoarce-
re,românii ardeleni aruncau cu pietre în trenul care îi aducea pe delegaţii ce aparţinuseră 
„Dictatului‖. A.Golopenţia a încercat să se arunce din tren. 
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Din populaţia de 18057028 locuitori, la teritoriul din 1930 (295049 Kmp), 
România a pierdut aproape 57000 Kmp cu o populaţie de 3776299 locuitori. 
Odată cu acest teritoriu, România a „cedat‖ şi o mare parte din minorităţile sale 
naţionale: 548696 de ucraineni-ruteni, 358425 de ruşi, 300036 de bulgari, 
276223 de evrei, 128692 de turci, 111933 de germani, 105750 de găgăuzi. A 
„transferat‖ însă şi 1863154 de români (49,3%), a căror soartă nu ne poate fi 
străină, ca şi a celorlalţi „consângeni‖ (expresia este a lui A.Golopenţia) care se 
află în afara graniţelor actuale ale României. 

Datele privind numărul populaţiei României şi al minorităţilor naţionale au 
fost recalculate de Comisia Naţională pentru Statistică pentru anul 1930, pen-
tru a fi comparabile, la suprafaţa actuală, de 238391 Kmp (tabelul nr. 12). 

 
Tabelul nr. 12 

Populaţia României şi minorităţile naţionale  
la recensămintele din 1930 şi 1992 

 
 

Naţionalitatea 
 

1930 
 

1992 
Creşterea (+) 
sau descreş-

terea (-) 

 
în % 

ROMANIA 14280729 22810035 + 8529306 + 59,7 

1. Români 11118170 20408542 + 9290372 + 83,6 

2. Maghiari 1423 459 1624259 + 201500 + 14,2 

3. Germani 633488 119462 - 514026 - 81,1 

4. Romi (ţigani) 242656 401087 + 158431 + 65,3 

5. Ucraineni 45875 65764 + 19889 + 43,4 

6. Sârbi, croaţi, sloveni* 50310 33493 - 16817 - 33,4 

7. Ruşi-lipoveni 50725 38606 - 12119 - 23,9 

8. Evrei 451892 8955 - 442937 - 98,0 

9. Tătari 15580 24596 + 9016 + 57,9 

10. Slovaci 50772 19594 - 31178 - 61,4 

11. Turci 26080 29832 + 3024 11,6 

12. Bulgari 66348 9851 - 56497 - 85,2 

13. Cehi** - 5797 - - 

14. Greci 23161 3940 - 19221 - 83,0 

15. Polonezi 15804 4232 - 11572 - 73,2 

16. Armeni 12175 1957 - 10218 - 83,9 

17. Alte naţionalităţi 49182 8602 - 40580 - 82,5 

18. Nedeclarată 5052 766 - - 

* La recensământul din 1992, slovenii au fost incluşi la „Alte naţionalităţi”. 

** La recensământul din 1930, cehii au fost incluşi la slovaci. 

 

În răstimp de peste şase decenii, populaţia României a crescut cu apro-
ximativ 60%. Dar îndărătul acestei creşteri globale dinamica pe naţionalităţi 
este atât de diferită! Unele naţionalităţi au cunoscut scăderi dramatice: evreii, 
germanii, în special; altele au înregistrat creşteri. Recursul la istorie – pe care 
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nu putem să-l întreprindem aici – este indispensabil pentru înţelegerea acestor 
procese. În această perioadă a avut loc cel de-al doilea război mondial; evreii 
au cunoscut drama holocaustului; s-a produs apoi o puternică emigraţie care a 
cuprins multe etnii. Au avut loc şi procese de migraţie, acestea afectând în 
special repartiţia teritorială a populaţiei şi minorităţile naţionale. 

Numărul şi proporţia românilor a crescut sistematic. Dacă luăm populaţia 
din 1930, fără teritoriile anexate de U.R.S.S. şi Bulgaria, ponderea românilor a 
fost de aproape 80% în populaţia totală. Odată cu pierderea teritoriilor am intite, 
a avut loc o „purificare etnică‖, pe care România, fireşte, nu a dorit-o. Ponderea 
românilor a crescut sistematic, ajungând la 89,5%, la recensământul din 1992. 
Alături de cele 20408500 de români, pe teritoriul naţional convieţuiesc cca. 2,4 
milioane de persoane aparţinând minorităţilor etnice (10,5%). 

Maghiarii, cu cei 1624959, reprezintă cea mai numeroasă minoritate na-
ţională deţinând 7,1% din populaţia României. Creşterea absolută a fost de 
14,2%, în perioada 1930-1992, iar ponderea maghiarilor a scăzut de la 10% în 
1930 la 7,1%. Ei sunt concentraţi în Transilvania; o parte se află în Crişana-
Maramureş şi în Banat. Proporţia lor pe judeţe este următoarea: Judeţul Har-
ghita 84,7%, judeţul Covasna 75,2% (vechile „Scaune secuieşti‖), judeţul Mu-
reş 41,4%, judeţul Satu Mare 35%, judeţul Bihor 28,4%, Judeţul Sălaj 23,7%, 
judeţul Cluj 19,9%. 

S-a schimbat şi proporţia populaţiei româneşti în marile oraşe din provin-
ciile de peste Carpaţi. 

 
Tabelul nr. 13 

Proporţia populaţiei româneşti (%) în marile oraşe, în 1930 şi 1992 
 

Oraşe 1930 1992 

Sibiu 36,7 93,7 

Braşov 32,5 88,8 

Timişoara 24,6 82,1 

Cluj 35,9 75,6 

Oradea 26,3 64,8 

Târgu Mureş 26,7 46,2 

 
Aceste schimbări se explică în cea mai mare parte prin procese demo-

grafice: imigraţie şi natalitate diferenţială, aşa cum prevăzuse dr. Sabin 
Manuila în studiul său din 1929. Excepţie notabilă este municipiul Sibiu unde 
creşterea ponderii românilor este şi rezultatul emigrării saşilor. 

Scăderea numărului şi ponderii germanilor are nevoie de o explicaţie 
particulară. Datorăm unui studiu recent al acad. Radu Grigorovici, renumitul 
fizician, un examen riguros al istoriei germanilor din România. Numărul lor a 
scăzut de la 633488 (1930) la 119462 (1992). Autorul atrage atenţia asupra 
unor momente cum ar fi: repatrierea etnicilor germani în 1940-1941, încorpora-
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rea germanilor din România în Wehrmacht-ul german, pe baza acordului din 
1943, deportarea germanilor din România în U.R.S.S. la începutul anului 1945 
(cca. 70000 persoane), apoi emigraţia germanilor din România, începută pe 
vremea lui Ceauşescu şi continuată după 1989. Problema va fi examinată pe 
larg într-un alt cadru. Oricum, se va reţine că din partea statului român nu au 
fost acţiuni de deportare sau izgonire (―Vertreibung‖) a etnicilor germani, ci de 
repatriere (―Umsiedlung‖), fără constrângere din partea autorităţilor româneşti. 
Amintim că, la sesiunea din august 1995 a Comisiei mixte româno-germane 
privind etnicii germani din România, evidenţiindu-se loialitatea acestora faţă de 
statul Român, s-a anunţat hotărârea guvernului federal al Germaniei de a ajuta 
etnicii germani să rămână în România. 

Din rândul naţionalităţilor care au cunoscut creşteri, aşa cum reiese din 
tabelul nr. 12, se evidenţiază romii (ţiganii), ucrainenii, tătarii, turcii. Ajungem 
astfel la o estimare prospectivă a populaţiei României cu orizontul 2025. 

În prealabil, este locul să spunem câte ceva despre romi (ţigani). Numă-
rul de 401000 persoane, consemnat la recensământul din 1992, este conside-
rat ca fiind subestimat. Cifre obţinute din două cercetări prin sondaj (C.Zamfir şi 
M.Merfea) ajung la concluzia că cifra reală a romilor ar fi de 1200000, ceea ce 
înseamnă că ponderea lor în populaţia totală ar fi de cca. 5%. 

Dinamica demografică pentru intervalul 1995-2025 va fi determniată de 
regimul natalităţii şi mortalităţii. Excludem acţiunea unor alţi factori. Or, recen-
sământul populaţiei din 1992, precum şi alte materiale statistice arată o natali-
tate mai scăzută a populaţiei maghiare şi un nivel mai ridicat al acesteia la 
romi, ucraineni, tătari şi turci. Natalitatea românilor se situează la nivelul mediei 
naţionale. O tendinţă nouă în evoluţia demografică, apărută după evenimentele 
din decembrie 1989, este aceea a scăderii numărului absolut al populaţiei 
României. De asemenea, se accentuează îmbătrânirea demografică. Acest 
fenomen se datorează, din 1990, soldului important al emigraţiei, iar din 1992, 
excedentului natural negativ. Cea mai recentă estimaţie ne dă cifra de 22,7 m i-
lioane. Dacă se menţine tendinţa amintită, numărul populaţiei României va fi, în 
anul 2025, cu 2,5-3,0 milioane mai mic decât în anul 1995. 

Va scădea numărul românilor şi al maghiarilor. Recensământul din 1992 
a arătat că în perioada 1977-1992 numărul maghiarilor a scăzut cu aproape 
89000 persoane; această tendinţă se explică printr-un excedent natural nega-
tiv, la care se adaugă emigraţia maghiarilor din această perioadă. 

În condiţiile ipotetice arătate mai sus, este de presupus că se va schimba 
ponderea românilor dar şi cea a minorităţii etnice a maghiarilor. Va creşte însă 
ponderea romilor (ţiganilor), a ucrainenilor, turcilor şi tătarilor. Unele minorităţi 
naţionale cu efective mici – evreii, grecii, armenii – vor deveni în 2025, o amin-
tire. Aceasta va reţine importanta lor contribuţie la istoria României. 

Pentru moment, se desprinde cel puţin concluzia necesităţii dezvoltării 
studiilor demografice şi geopolitice. Acestea din urmă s-au afirmat în România 
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în anii 1938-1944, când a apărut şi revista „Geopolitica şi Geoistoria‖
16)

. Eve-
nimentele din ultimii ani, în special din spaţiul central şi est-european (cazul 
Iugoslaviei), subliniază cu tărie urgenţa unor asemenea studii. Ele vor trebui să 
se extindă şi asupra românilor de peste hotare, o problemă nepermis de ne-
glijată. 

Structura etnică a populaţiei României în 1992 

În perioada 1941-1992 s-au efectuat şase recensăminte. Cel din 1941 (6 
aprilie), condus de dr. Sabin Manuila, a cuprins România în graniţele din 1940, 
deci fără Transilvania de Nord, Basarabia, nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi 
Cadrilaterul. De altfel, a şi fost prelucrat parţial. 

După redobândirea teritoriilor acaparate de U.R.S.S. în iulie 1941, recen-
sământul s-a extins asupra acestui spaţiu. O recalculare, folosind şi recensă-
mântul maghiar din 1940, a fost făcută de dr. D.C.Georgescu.  

Recensământul din 25 ianuarie 1948 a cuprins populaţia şi agricultura. 
Proiectat şi organizat de Anton Golopenţia, datele culese au fost publicate 
chiar în 1948, în formă prescurtată

17)
. Ele se referă numai la „limba maternă‖ şi 

nu includ „naţionalitatea‖ şi „religia‖. 
Recensămintele ulterioare, din anii 1956, 1966 şi 1977, efectuate în re-

gimul totalitar comunist, au înregistrat „naţionalitatea‖, dar nu şi „religia‖. 
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992 a înregistrat 

„naţionalitatea‖ şi „religia‖. Reamintim că datele au fost prelucrate după diferite 
caracteristici şi publicate. Informaţiile privind „naţionalitatea‖ – ne asigură orga-
nizatorii – au fost culese după aceeaşi metodologie şi sunt deci comparabile. 

Vom examina mai detaliat situaţia din 1992; în prealabil reproducem evo-
luţia populaţiei după naţionalitate conform datelor consemnate la recensă-
mintele din 1930, 1956, 1966, 1977 şi 1992. 

Perioada de peste şase decenii (1930-1992) a fost marcată de eveni-
mente care au influenţat evoluţia numărului populaţiei României şi al minorităţi-
lor naţionale. Fiecare recensământ al populaţiei „fotografiază‖ un alt tablou al 
structurii etnice. În timpuri normale, evoluţia numerică ar fi fost determinată de 
regimul demografic – de natalitate şi de mortalitate. Oricum, acest regim este 
diferenţiat pe naţionalităţi. Unele minorităţi naţionale au o natalitate mai înaltă, 
altele cunosc o natalitate mai scăzută. 

 

                                                        
16)

 Geopolitica şi Geoistoria. Revistă pentru sud-estul european. Comitetul de direcţie: Gheor-
ghe I.Brătianu, Sabin Manuila, Mircea Vulcănescu, Ion Conea, Anton Golopenţia. Societatea 
Română de Statistică, Bucureşti, I, II şi III, 1941-1944.  

17)
 Dr. A.Golopenţia şi dr. D.C.Georgescu.Populaţia Republicii Populare Române la 25 ianu-
arie 1948. Rezultate provizorii ale recensământului. Institutul Central de Statistică, Bucu-
reşti, 1948.  
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Tabelul nr. 14 
Structura populaţiei României pe naţionalităţi  

 la recensămintele din anii 1930, 1956, 1966, 1977, 1992
18) 

 
 
Nr. 
crt. 

Naţionalitatea 1930 1956 1966 1977 1992 

 TOTAL 14280,7 17489,5 19103,2 21559,9 22810,5 

1 Români 11118,2 14996,1 16746,5 18999,6 20408,5 

2 Maghiari 1423,4 1587,7 1619,6 1713,9 1625,5 

3 Romi (ţigani) 242,6 104,2 64,2 227,4 401,1 

4 Germani 633,5 384,7 382,6 359,1 119,5 

5 Ucraineni 45,9 60,5 54,7 55,5 65,8 

6 Ruşi 50,7 38,7 39,5 32,7 38,6 

7 Turci 26,1 14,3 18,0 23,4 29,8 

8 Sârbi  50,31
1)
 46,5

1)
 44,2

1)
 34,4 29,4 

9 Tătari 15,6 20,5 22,2 23,4 24,6 

10 Slovaci  50,8
2)
 23,3 22,2 21,3 19,6 

11 Bulgari 66,3 12,0 11,2 10,4 9,8 

12 Evrei 451,9 146,3 42,9 24,7 9,0 

13 Croaţi ... ... ... 7,5 4,1 

14 Cehi ... 11,8 10,0 7,7 5,8 

15 Polonezi 15,8 7,6 5,9 4,6 4,2 

16 Greci 23,2 11,2 9,1 6,3 3,9 

17 Armeni  12,2 6,4 3,4 2,3 2,0 

 Alte naţionalităţi 49,2 13,4 4,7 5,3 8,6 

 Nedeclarată 5,0 4,3 2,3 0,4 0,7 

Notă: 1) În 1930,1956 şi 1966 inclusiv croaţi şi sloveni; 2) Inclusiv cehi.  

 

Or, schimbările din această perioadă se datorează unor evenimente pre-
cum cel de-al doilea război mondial, genocidul populaţiei evreieşti, deportări, la 
care se adaugă emigraţia, care a afectat, în grade diferite, numărul populaţiei. 

Desigur recomandarea de a reciti istoria contemporană a României ră-
mâne valabilă; totuşi unele constatări succinte se impun în stadiul actual. 

Scăderile numerice cele mai dramatice le-au cunoscut germanii şi evreii. 
Primii, de la 633,5 mii (1930) au ajuns la 119,5 mii (1992); emigrarea etnicilor 
germani s-a continuat şi după 1992. Numărul evreilor s-a redus de la circa 
452000 (1930), la aproximativ 9000 (1992). Tragică a fost situaţia evreilor în 
anii 1940-1945. A urmat apoi o puternică emigrare. Tot emigrării se datorează 
scăderile numerice ale unor minorităţi cum sunt: bulgarii, sârbii, croaţii şi slove-
nii, cehii şi slovacii, polonezii, grecii şi armenii. Pentru bulgari, o cauză supl i-
mentară a fost schimbul de populaţie din anul 1940. 

                                                        
18)

 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Structura etnică şi confesio-
nală a populaţiei. Comisia Naţională pentru Statistică, Bucureşti, 1995, p. IX. 
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Un semn de întrebare ridică evoluţia numărului romilor (ţiganilor): de la 
64,2 mii (1966) numărul romilor saltă la 227,4 mii (1977), care nu poate fi atr i-
buit, evident, factorilor demografici. Am arătat în altă parte că este vorba de 
modul de „autoindentificare‖ a romilor. 

Pentru perioada 1956-1992 se remarcă creşterea demografică a turcilor, 
tătarilor, ucrainenilor. La aceştia, se constată un „accident‖ demografic: de la 
60,5 mii (1956), numărul ucrainenilor scade la 54,7 mii (1966), după care ur-
mează o creştere normală. Şi aici poate fi invocată ca explicaţie „autoindenti-
ficarea‖: în 1966, un număr de ucraineni să se fi declarat români sau de altă 
naţionalitate. 

Vom vedea care va fi situaţia pe care o va consemna viitorul recensă-
mânt al populaţiei din mileniul următor. 

Structura etnică a populaţiei României şi repartiţia teritorială (1992)  

Cunoaştem câteva caracteristici principale pentru fiecare naţionalitate la 
recensământul din 1992. Acestea sunt: vârsta şi sexul, mediile sociale (urban 
şi rural), nivelul de instruire, ştiinţa de carte, activitatea economică; pentru toate 
cunoaştem un element foarte important: fertilitatea populaţiei feminine. Se poa-
te încerca astfel elaborarea unor adevărate micromonografii ale naţionalităţilor. 
La acestea s-ar putea asocia şi scurte schiţe istorice: când s-au aşezat pe pă-
mântul României, ce evenimente mai importante au determinat evoluţia lor şi, 
eventual, procesul lor de integrare. Desigur, nu vom putea examina toate aces-
te probleme. Ca şi în alte situaţii vom recurge la cadrul oferit de provinciile isto-
rice. 

 
Tabelul nr. 15 

ROMÂNIA. Populaţia după naţionalitate 
 pe cele două grupe de provincii istorice (1992)  

 
 

Nr. 
România Provincii 

intracarpatice  extracarpatice 

crt. Naţionalitatea Număr % Număr % Număr % 

 TOTAL 22810035 100,0 7723913 100,0 15086722 100,0 

1 Români 20408542 89,5 5684142 73,6 14724400 97,6 

2 Maghiari 1624959 7,1 1603933 20,8 21036 0,1 

3 Romi (ţigani) 401087 1,8 202665 2,6 198422 1,3 

4 Germani 119462 0,5 109014 1,4 10448 0,1 

5 Ucraineni 65764 0,3 50372 0,7 15392 0,1 

6 Ruşi-lipoveni 38606 0,2 987 x 37619 0,3 

7 Turci 29832 0,1 223 x 29609 0,2 

8 Sârbi 29402 0,1 27163 0,4 2246 x 

9 Tătari 24596 0,1 57 x 24539 0,2 

10 Slovaci 19594 0,1 19446 0,3 148 x 
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Nr. 

România Provincii 
intracarpatice  extracarpatice 

crt. Naţionalitatea Număr % Număr % Număr % 

11 Bulgari 9851 x 7885 0,1 1966 x 

12 Evrei 8955 x 2687 x 6268 x 

13 Croaţi 4085 x 4030 0,1 55 x 

14 Cehi 5797 x 4569 0,1 1228 x 

15 Polonezi 4232 x 749 x 3483 x 

16 Greci 3940 x 529 x 3411 x 

17 Armeni 1957 x 224 x 1733 x 

18 Alte naţionalităţi 860 x 4490 0,1 4112 x 

19 Nedeclarată 766 x 158 x 606 x 

x sub 0,1%. 

Notă: Provincii intracarpatice: Transilvania, Banat, Crişana-Maramureş:provincii extracarpa-
tice: Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Municipiul Bucureşti (“Vechiul Regat”). 

 

Precizăm că provinciile intracarpatice au o suprafaţă de 100.293 Kmp, 
cu aproape 2000 Kmp mai mică ca în 1930, ca urmare a împărţirii administrati-
ve a teritoriului, din care Transilvania 57.056 Kmp, Banatul 17217 Kmp şi Cri-
şana-Maramureş 26020 Kmp.Provinciile extracarpatice (―Vechiul Regat‖) au o 
suprafaţă de 138098 Kmp. În mod corespunzător, „Vechiul Regat‖ deţine 66% 
din populaţia României, în timp ce provinciile intracarpatice aproape 34%. 

Ce se constată la acest nivel de agregare a populaţiei României? Pro-
porţia românilor a crescut sistematic de la un recensământ la altul, fiind în 
1992, de 89,5% în populaţia totală. Diferenţele dintre Vechiul Regat şi Transil-
vania (folosim această denumire în locul „provinciilor intracarpatice‖) sunt rela-
tiv importante 

Proporţia românilor în Vechiul Regat a fost de 97,6%. Dacă nu am inclu-
de Dobrogea care are în componenţa sa marea majoritate a turcilor, tătarilor şi 
ruşilor-lipoveni, ponderea românilor din Vechiul Regat s-ar ridica la 98%, re-
dând o remarcabilă omogenitate etnică. 

Cu excepţia romilor (ţiganilor) al căror număr se împarte egal, între Ve-
chiul Regat şi Transilvania, unele minorităţi naţionale se găsesc aproape în ex-
clusivitate în această parte a ţării: ruşii-lipoveni, turcii şi tătarii. 

În privinţa minorităţilor cu efective numerice mai reduse, constatăm ur-
mătoarele: trăiesc în Vechiul Regat 82% din numărul polonezilor, 87% din nu-
mărul grecilor, 89% din totalul armenilor şi 70% din numărul evreilor. 

Deşi problema minorităţilor naţionale este aceeaşi sub raport juridic, indi-
ferent de efectivele lor numerice, amploarea este diferită între Vechiul Regat şi 
Transilvania. În timp ce în Vechiul Regat sunt 357604 de „minoritari‖, în Tran-
silvania numărul acestora este de 2034523. 

Sunt deci motive temeinice ca să examinăm mai detaliat situaţia etnică 
din Transilvania. Cea mai numeroasă minoritate etnică o reprezintă maghiarii, 
(20,8%), urmaţi de romi şi de germani. Din numărul total al maghiarilor aproape 
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99% tăiesc în Transilvania. Din numărul germanilor 91%, se află în Transilva-
nia. Dintre minorităţile cu efective numerice mai mici 92,4% din totalul sârbilor 
trăiesc în Transilvania, 99%, din numărul slovacilor, 80% din totalul bulgarilor, 
99% din totalul croaţilor, 79% din numărul cehilor. 

Cu excepţia bulgarilor, al căror stat naţional – Bulgaria – este situat în 
Balcani, statele celorlalte minorităţi naţionale se află în Europa Centrală. Este, 
desigur, un prilej de reflecţie geopolitică. 

Să detaliem tabloul etnic al provinciilor intracarpatice, referindu-ne la 
Transilvania, Banat şi Crişana-Maramureş. 

 
Tabelul nr. 16 

Populaţia după naţionalitate în provinciile intracarpatice (1992) 

 
 Transilvania Banat Crişana-

Maramureş 

Nr.crt Naţionalitatea Număr % Număr % Număr % 

 TOTAL 4579565 100,0 1076360 100,0 2067368 100,0 

1 Români 3306949 72,2 886958 82,4 1490235 72,1 

2 Maghiari 1095173 23,9 70742 6,6 438008 21,2 

3 Romi (ţigani) 128408 2,8 22612 2,1 51645 2,5 

4 Germani 41604 0,9 38658 3,6 28752 1,4 

5 Ucraineni 792 x 10586 1,0 38994 1,9 

6 Ruşi-lipoveni 596 x 215 x 176 x 

7 Turci 125 x 74 x 24 x 

8 Sârbi 256 x 25029 2,3 1879 0,1 

9 Tătari 42 x 8 x 7 x 

10 Slovaci 1928 x 2784 0,3 14734 0,7 

11 Bulgari 156 x 6549 0,6 1180 0,1 

12 Evrei 1115 x 690 0,1 882 x 

13 Croaţi 28 x 3981 0,4 21 x 

14 Cehi 263 x 4047 0,4 259 x 

15 Polonezi 486 x 136 x 127 x 

16 Greci 335 x 70 x 124 x 

17 Armeni 165 x 40 x 19 x 

 Alte naţionalităţi 1054 x 3163 0,3 273 x 

 Nedeclarată 90 x 38 x 30 x 

Notă: x sub 0,1 

 

Maghiarii sunt concentraţi în Transilvania şi Crişana-Maramureş. Când 
vom examina situaţia pe judeţe, vom constata o fâşie care merge din Covasna 
până în Satu-Mare, reproducând Transilvania de Nord, anexată, în 1940, de 
Ungaria. 

Germanii se împart între Transilvania (saşii), Banat (şvabii) şi Crişana-
Maramureş (ţipterii) 

Ucrainenii se află în Maramureş dar şi în Banat. 
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Sârbii sunt concentaţi în Banat, slovacii în Crişana-Maramureş, bulga-
rii, în Banat, croaţii şi cehii în Banat, romii – pretutindeni. 

Repartiţia teritorială a minorităţilor naţionale a fost determinată, în cea 
mai mare parte, de istoria aşezării în România, după cum vom încerca să ară-
tăm în altă parte. 

Repartiţia populaţiei după naţionalitate şi mediile lor de rezidenţă are o 
explicaţie istorică. Pe de altă parte, ea ne ajută să înţelegem unele aspecte 
calitative. 

 
Tabelul nr. 17 

Populaţia după naţionalitate şi mediile de rezidenţă (1992) – în ordinea 
descrescătoare a gradului de urbanizare 

 
Nr. Naţionalitatea Urban (%) Rural (%) 
crt    

 TOTAL 54,3 45,7 

1 Armeni 98,9 1,1 

2 Evrei 98,3 1,7 

3 Greci 88,1 11,9 

4 Turci 78,7 21,3 

5 Tătari 71,3 28,7 

6 Germani 67,2 32,8 

7 Maghiari 56,3 43,7 

8 ROMANI 54,5 45,5 

9 Sârbi 50,8 49,2 

10 Polonezi 44,8 55,2 

11 Slovaci 42,3 57,7 

12 Romi (ţigani) 41,3 58,7 

13 Ruşi-lipoveni 42,0 58,0 

14 Bulgari 36,3 63,7 

15 Cehi 34,7 65,3 

16 Ucraineni 16,2 83,8 

17 Croaţi 12,6 87,4 

 

Se remarcă, că gradul de urbanizare a populaţiei României este relativ 
scăzut (54,3%) în comparaţie europeană. Diferenţe există şi în ceea ce priveş-
te vechimea oraşelor, tipologia acestora. În general,urbanizarea este asociată 
cu tipul de activitate economică – ponderea mai ridicată a sectorului secundar 
(industrie şi construcţii) şi a sectorului terţiar – cu nivelul de instruire, cu ştiinţa 
de carte, cu accesul la înlesniri tehnice, etc. Şi invers, un nivel ridicat al propor-
ţiei populaţiei rurale ne sugerează că ocupaţia principală a populaţiei este sec-
torul primar (agricultura şi silvicultura), că nivelul persoanelor cu studii superi-
oare este mai scăzut. 

Cele mai „urbanizate‖ naţionalităţi sunt armenii, evreii şi grecii. Situaţia 
avantajoasă a turcilor şi tătarilor trebuie asociată cu faptul că judeţul Constanţa 
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– care concentrează marea majoritate a populaţiei aparţinând acestor etnii – 
beneficiază de o particularitate a legii împărţirii administrative a teritoriului. „Ru-
rali‖ prin excelenţă sunt bulgarii, cehii, ucrainenii şi croaţii. 

Din analizele comparative se constată că existenţa unor comunităţi să-
teşti compacte favorizează păstrarea indentităţii naţionale – limba şi cultura 
proprie. 

În ce priveşte nivelul de instruire pe naţionalităţi, constatat la recensă-
mântul din 1992, şi aici variaţia este pronunţată. Ne vom rezuma la un singur 
indice, proporţia persoanelor cu studii superioare şi secundare. 

 
Tabelul nr. 18 

Proporţia persoanelor cu studii superioare şi secundare 
 la 1000, în vârstă de 12 ani şi peste (1992) – în ordine descrescătoare 

 
Nr. crt. Naţionalitatea La 1000 persoane 

 TOTAL 717 

1 Evrei 871 

2 Armeni 847 

3 Greci 824 

4 Germani 811 

5 Maghiari 781 

6 Polonezi 742 

7 Sârbi 723 

8 Români 718 

9 Bulgari 716 

10 Tătari 713 

11 Cehi 685 

12 Slovaci 656 

13 Croaţi 644 

14 Ucraineni 623 

15 Ruşi-lipoveni 617 

16 Turci 495 

17 Romi (ţigani) 357 

 

Din teoriile creşterii economice se ştie importanţa „stocului de învăţă-
mânt‖ sau a „capitalului uman‖. Taxonomia de mai sus arată situaţia avanta-
joasă a evreilor, armenilor, grecilor, germanilor, maghiarilor, polonezilor şi sâr-
bilor – toţi deasupra mediei – şi situaţia nefavorabilă a ucrainenilor, ruşilor-lipo-
veni, turcilor şi, în deosebi, a romilor (ţiganilor). Demograful reţine nivelul de 
instruire ca variabilă explicativă pentru fertilitate. În acest sens, importantă este 
religia. 

Pentru a avea o imagine completă, este nevoie să ne referim şi la „ştiinţa 
de carte‖. Deşi în scădere, analfabetismul mai există în România. Cele 591,3 
mii persoane din această categorie reprezintă 3,1% din populaţia în vârstă de 
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12 ani şi peste. La armeni, evrei, maghiari, germani proporţia este sub 1%, la 
români se situează la 3%. 

Cei mai dezavantajaţi sunt: romii, cu 21,5% de neştiutori de carte, turcii, 
cu 17,5%, ucrainenii, cu 8,4%, ruşii-lipoveni, cu 6,9%. Studiul acestei probleme 
– a nivelului de instruire şi a analfabetismului – ar trebui adâncit, continuând 
tradiţia lui Leonida Colescu şi Anton Golopenţia. 

Profiluri demografice ale naţionalităţilor 

Un merit deosebit al recensământului populaţiei, din 1992, este de a ne fi 
adus informaţii demografice pe naţionalităţi, care le depăşesc cu mult pe cele 
obţinute la celelalte recensăminte şi publicate. În afară de datele privind repar-
tiţia naţionalităţilor în teritoriu, găsim distribuţia acestora după religie – premie-
ră în istoria recensămintelor din România structura pe vârste şi sexe, fertilitatea 
femeilor în vârstă de 15 ani şi peste, fertilitatea după religie, repartiţia fiecărei 
naţionalităţi după nivelul şcolii absolvite, după activitatea economică. 

Pentru ca sfera să fie completă, ar trebui făcut un efort pentru prezenta-
rea datelor referitoare la mortalitate – speranţa de viaţă la naştere şi rata mor-
talităţii infantile – la nupţialitate, migraţie internă. Nu este uşor, desigur. Unele 
informaţii se pot obţine cu aproximaţie, folosind repartiţia pe judeţe, ţinând 
seama de ponderea fiecărei naţionalităţi în populaţia fiecărui judeţ. Studii de 
demografie istorică ne-ar putea furniza elemente privind tranziţia demografică 
pentru populaţia fiecărei naţionalităţi. Istoria mentalităţilor – care are preocupări 
avansate în România – ca şi imagologia, ar putea aduce informaţii interesante. 

Prefaţăm „profilurile demografice‖ ale naţionalităţilor cu un tablou sintetic, 
privind repartiţia după sex şi vârstă a acestora (tabelul nr. 19). 

Raportul de masculinitate relevă câteva aspecte interesante, pe naţionalităţi. 
Într-o populaţie naţională, numărul de bărbaţi ce revin la 100 de femei este de 
aproximativ 96-97/100, corespunzând proporţiei dintre populaţia masculină (49%) 
şi populaţia feminină (51%). Această proporţie poate fi influenţată de războaie, 
emigraţii, etc. În România, ponderea femeilor în populaţia totală a fost de 50,9 
(1930), cerscând la 51,7% (1948) – aici efectul celui de-al doilea război mondial 
este evident – de 50,7% (1977) şi 50,8% (1992). Ea tinde spre 49B: 51F. 

 
Tabelul nr. 19 

Indici ai repartiţiei populaţiei după sex şi vârstă (1992) 
 

Nr. 
crt. 

 
Naţionalitatea 

Bărbaţi 
la 100 

Vârsta (ani) 
 

Proporţia populaţiei 
(%) 

 femei Medie Mediană 0-14 ani 60 ani şi 
peste 

 TOTAL 96,7 34,6 33,3 22,7 16,4 

1. Români 96,9 34,5 33,2 22,7 16,3 

2. Maghiari 93,9 37,2 37,1 19,1 19,7 
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Nr. 
crt. 

 
Naţionalitatea 

Bărbaţi 
la 100 

Vârsta (ani) 
 

Proporţia populaţiei 
(%) 

 femei Medie Mediană 0-14 ani 60 ani şi 
peste 

3. Romi (ţigani) 102,5 22,9 18,7 41,4 5,1 

4. Germani 82,4 42,9 46,4 14,6 28,4 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ucraineni 101,2 32,9 30,4 26,1 15,0 

6. Ruşi-lipoveni 92,5 37,5 37,8 18,7 18,9 

7. Turci 98,8 27,4 23,7 33,2 8,6 

8. Sârbi 95,7 42,4 43,9 13,7 27,0 

9. Tătari 98,7 35,5 35,0 19,3 15,0 

10. Slovaci 97,8 36,8 36,1 19,8 18,9 

11. Bulgari 96,0 43,3 45,7 13,5 28,1 

12. Evrei 103,5 59,7 66,4 3,8 64,5 

13. Croaţi 99,6 38,0 38,4 18,0 21,5 

14. Cehi 91,0 39,5 40,5 18,0 23,8 

15. Polonezi 90,5 42,1 43,2 17,2 30,1 

16. Greci 97,7 49,6 54,3 7,1 38,4 

17. Armeni 94,9 50,8 56,3 8,5 44,6 

Notă: Indicii s-au calculat pe baza repartiţiei populaţiei pe grupe cincinale de vârstă. 

 

Pe naţionalităţi, se înregistrează variaţii importante. La evrei, la romi şi la 
ucraineni – predomină bărbaţii: raportul de masculinitate este supraunitar. Mai 
scăzut, acest indice este mult subunitar la germani, polonezi, cehi. De obicei, 
raportul de masculinitate trebuie corelat cu vârsta. Deşi, la naştere, copii de 
sex masculin reprezintă 104-105 la 100 copii de sex feminin, acest avantaj se 
pierde pe măsura înaintării în vârstă,datorită supramortalităţii masculine. La 
vârste înaintate, numărul femeilor este de câteva ori mai mare decât cel al băr-
baţilor. Dar, disproporţia poate fi şi efectul migraţiei, care – se ştie bine – este 
selectivă. În cazul evreilor, de pildă, au emigrat mai mult femeile, la germani, 
se pare că bărbaţii au emigrat în proporţie mai mare. Fără o istorie a emigraţiei 
din ultimile 5-6 decenii, unele probleme rămân neînţelese. 

Tabelul nr. 19 ne oferă informaţii interesante, privind gradul de îmbătrâni-
re demografică a diferitelor naţionalităţi, „abătându-se‖, în unele cazuri, de la 
„norma‖ naţională. 

Potrivit teoriei şi modelului tranziţiei demografice, fiecare populaţie trece 
prin mai multe faze, de la nivelurile ridicate ale natalităţii şi mortalităţii, la nive-
lurile scăzute din epoca contemporană. Or, acest proces este valabil nu numai 
pentru natalitate şi fertilitate; el cuprinde în orbita sa şi schimbările structurii 
populaţiei după vârstă, în sensul îmbătrânirii demografice: scade proporţia po-
pulaţiei tinere şi creşte proporţia populaţiei vârstnice. Cele două segmente de 
populaţie sunt reprezentate de cohorte în vârstă de 0-14 ani (populaţia „tână-
ră‖) şi cohortele în vârstă de 60 de ani şi peste (populaţia „bătrână‖). Multă 
vreme, ponderea populaţiei „adulte‖ (15-59) rămâne neschimbată. 
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Populaţia României a intrat, de câteva decenii, în acest proces de îmbă-
trânire demografică. S-a publicat mult pe această temă. Cauzele demografice 
sunt scăderea, de lungă durată, a natalităţii şi creşterea speranţei de viaţă. 
Prima este cauza principală. Emigraţia şi imigraţia pot avea, şi ele, contribuţia 
lor. Pe plan naţional, se remarcă „întinerirea‖ populaţiei urbane sau a unor ju-
deţe, cu ajutorul imigraţiei din judeţe cu natalitate ridicată. 

Mai puţin studiate sunt consecinţele sau efectele îmbătrânirii demografi-
ce pe plan economic, financiar – acesta este mai cunoscut în legătură cu pen-
siile – social, demografic şi chiar psihologic. 

Or, din tabelul nr. 19 rezultă naţionalităţi foarte îmbătrânite, iar altele re-
lativ tinere. Vârsta medie se întinde de la 22,9 ani (romi), la 59,7 ani (evrei). Şi 
mai sugestivă este amplitudinea măsurată cu vârsta mediană: 18,7 ani (romi) 
şi 66,4 ani (evrei). Valorile naţionale sunt de 34,6 ani şi, respectiv, 33,3 ani, 
evident imprimate de români, a căror pondere este de 89,5% în populaţia totală 
a României. 

Aceleaşi indicaţii ne dă şi proporţia populaţiei vârstnice (60 de ani şi pes-
te): 64,5% (evrei) şi 5,1% (romi). Dacă ne referim la populaţia tânără (0-14 
ani), ea variază între 41,4% (romi) şi 3,8% (evrei). Dar şi alte naţionalităţi au un 
număr relativ mic de tineri: sârbi, bulgari, ca să nu mai vorbim de greci şi ar-
meni. 

Intr-o clasificare succintă, vom spune că naţionalităţile cele mai „tinere‖ 
(evident, demografic) sunt romii, turcii şi ucrainenii. Cele mai „îmbătrânite‖ sunt 
evreii, armenii, grecii, bulgarii, germanii, sârbii. Cum se explică această dife-
renţiere? Evident, emigraţia este factorul decisiv. Când vom examina situaţia 
fiecărei naţionalităţi, se va putea cunoaşte mai bine această problemă. 

Populaţia maghiară apare mai îmbătrânită decât românii. În lipsa unei 
emigraţii mai importante, explicaţia trebuie căutată în regimul de natalitate şi 
mortalitate. 

Natalitatea pe naţionalităţi – un alt capitol de demografie diferenţială – 
este, pentru prima dată, cunoscută la scară naţională, graţie recensământului 
din 1992. Unele date sintetice sunt prezentate în studiul introductiv la volumul I 
(p. XXXI). În extenso, informaţia se află în tabelul 22 (pe naţionalităţi) şi tabelul 
23 (după religie). 

Vom reţine fertilitatea la grupa de vârstă 45-49 ani, echivalentă cu „des-
cendenţa finală‖ sau „fertilitatea încheiată‖. Fertilitatea întregii populaţii femini-
ne în vârstă fertilă, pe naţionalităţi, este influenţată de structura după vârstă şi, 
deci, nu este comparabilă. 

Pentru aprecierea corectă a acestor informaţii atât de importante, trebuie 
date câteva lămuriri metodologice. Femeile în vârstă de 45-49 ani (corespun-
zând, deci, generaţiilor 1942-1946), care au declarat numărul copiilor născuţii 
vii, în perioada 1957-1991, la vârstele succesive, de la 15 la 49 ani, sunt femei-
le care erau în viaţă la data recensămânmtului (7 ianuarie 1992). 
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Nu ştim nimic despre numărul copiilor pe care i-au născu mamele ce nu 
mai erau în viaţă la data de 7 ianuarie 1992. Prin urmare, statistic vorbind, 
aceste cohorte şi, respectiv, generaţii supravieţuitoare ar fi putut fi mai dotate şi 
rezistente faţă de mortalitate. Altfel spus, un eşantion privilegiat într-o oarecare 
măsură. Este vorba de 593325 femei. 

Întrucât există o corelaţie între fertilitate şi gradul de instruire şcolară, 
vom înscrie în tabelul nr. 20 informaţii privind cele două elemente. 

Nivelul cel mai ridicat al fertilităţii se înregistrează la romi, ucraineni, turci 
şi slovaci. Primele trei naţionalităţi ocupă primele locuri, din punct de vedere al  
„tinereţii‖ demografice. Dacă ne aruncăm privirea asupra repartiţiei populaţiei, 
pe naţionalităţi, după nivelul şcolii absolvite, remarcăm că romii au cea mai m i-
că proporţie de absolvenţi ai învăţământului superior (0,1%, faţă de media na-
ţională de 5,1%) şi, de asemenea, o proporţie redusă a absolvenţilor învăţă-
mântului secundar (35,6%, faţă de media naţională de 66,6%). O situaţie sim i-
lară se înregistrează la turci şi la ucraineni. 

Pe locurile cele mai favorizate se situează evreii, armenii şi grecii, care 
sunt şi cele mai „îmbătrânite―, având, totodată, şi fertilitatea cea mai scăzută. 

Deşi demografia cunoaşte, de multă vreme, relaţia inversă dintre fertilita-
te şi gradul de instruire, nu ne vom grăbi cu afirmaţii apodictice, în lipsa unor 
studii aprofundate. Reţine atenţia faptul că, la proporţia absolvenţilor învăţă-
mântului superior, maghiarii sunt sub media naţională (3,6%), iar germanii se 
află deasupra mediei (6,8%), dar ambele naţionalităţi au cea mai mare propor-
ţie a absolvenţilor învăţământului secundar. Cu alte cuvinte, „stocul de învăţă-
mânt superior şi secundar‖ este mult mai ridicat decât media naţională: 78,2% 
(maghiari) şi 81,1% (germani), faţă de media de 71,7%. La romi, acest „stoc‖ 
este de 35,7%, la turci, de 49,4%, la ucraineni, de 62,3%.  

 

Tabelul nr. 20 
Populaţia de 12 ani şi peste, după nivelul şcolii absolvite 

şi populaţia feminină în vârstă de 45-49 ani, după numărul 
 de copii născuţi-vii, pe naţionalităţi (1992) 

 

Nr. 
crt. 

 
Naţionalitatea 

Nivelul şcolii 
absolvite % 

Copii 
născuţi la 

Fertilitatea 
în % 

 învăţământ 
superior 

învăţământ 
secundar 

1000 femei faţă de media 
naţională 

 TOTAL 5,1 66,6 2343,4 100,0 

1. Români 5,3 66,5 2348,5 100,2 

2. Maghiari 3,6 74,6 2136,2 91,2 

3. Romi (ţigani) 0,1 35,6 3873,4 165,3 

4. Germani 6,8 74,3 1961,2 83,7 

5. Ucraineni 1,8 60,5 3210,6 137,0 

6. Ruşi-lipoveni 3,5 58,3 2178,2 93,0 

7. Turci 2,1 47,3 3006,0 128,3 
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Nr. 
crt. 

 
Naţionalitatea 

Nivelul şcolii 
absolvite % 

Copii 
născuţi la 

Fertilitatea 
în % 

 învăţământ 
superior 

învăţământ 
secundar 

1000 femei faţă de media 
naţională 

8. Sârbi 5,4 66,9 1712,8 73,1 

9. Tătari 5,0 66,3  2061,1 88,0 

10. Slovaci 2,2 63,4 2526,5 107,8 

11. Bulgari 5,9 65,7 1785,3 76,2 

12. Evrei 34,5 52,7 1288,3 55,0 

13. Croaţi 1,8 62,6 2115,4 90,3 

14. Cehi 3,3 65,2 2200,0 93,9 

15. Polonezi 6,7 67,4 2383,2 101,7 

16. Greci 18,0 64,4 1515,5 65,1 

17. Armeni 26,8 57,9 1133,3 48,4 

 
Să revenim la semnificaţia indicatorului „numărul de copii născuţi-vii la 

1000 femei‖. 
Nu este, în întregime, valabilă echivalarea indicatorului la femeile în vâr-

stă de 45-49 ani cu „descendenţă finală‖. Este nevoie să se spună „descen-
denţă finală brută‖, adică descendenţă care nu ţine seama de efectul mortalită-
ţii. Un număr de 2343,4 copii născuţi-vii (sau 2,3 copii la o femeie) înseamnă 
numărul copiilor ce s-au născut în anii 1957-1991, de către femeile în vârstă de 
45-49 ani la data recensământului, dar nu ştim câţi dintre aceştia au murit. Da-
că nivelul de înlocuire a generaţilor este considerat de 2,2 copii (valoarea 
transversală), pentru ca rata netă de reproducere să fie o fiică ce continuă re-
producerea unei mame, atunci se poate afirma că generaţiile în vârstă de 45-
49 (deci, 1942-1946) şi-au asigurat înlocuirea. 

Aspecte inedite ne oferă repartiţia fertilităţii după religie pe care o exami-
năm în partea a II-a. 

Schiţarea „profilurilor demografice‖ pe naţionalităţi trebuie să opereze cu 
minimum de indicatori. Până la „micromonografii‖, mai este mult. Sunt necesa-
re informaţii istorice, geografice, antropologice, culturale; rămâne, deci un de-
ziderat de viitor. Vom folosi câteva elemente, precum evoluţia numerică a po-
pulaţiei naţionalităţii respective, distribuţia ei în teritoriu, repartiţia ei după sex şi 
vârstă, după fertilitate şi religie, precum şi după nivelul şcolii absolvite. 

 
1. Românii 
Numărul populaţiei având naţionalitatea română a evoluat astfel: 
   1930 ......... 11118170 
   1956 ......... 14996114 
   1966 ......... 16746510 
   1977 ......... 18999565 
   1992 ......... 20408542 
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Ponderea ei (în %) a crescut de la un recensământ la altul: 77,9 (1930), 
85,7% (1956), 87,7% (1966), 88,1% (1977), pentru a ajunge la 89,5% (1992). 

Evoluţia numerică a românilor a fost determinată de regimul de natalitate 
şi mortalitate: migraţia internaţională (emigrări şi imigrări) nu a avut o contribu-
ţie semnificativă la această evoluţie, cu excepţia perioadei 1990-1997, când s-
a înregistrat o emigrare mai mare. Rata medie anuală de creştere a numărului 
românilor s-a diminuat, ca urmare a reducerii sporului (excedentului natural), 
reproducând – grosso modo – dinamismul populaţiei totale. Creşterea ponde-
rii românilor se explică şi prin scăderea ponderii altor naţionalităţi, care au cu-
noscut o emigrare importantă. 

Din punct de vedere teritorial, pe judeţe şi provincii istorice, ponderea 
românilor variază. În judeţele din Oltenia, Muntenia şi Moldova, ea este cuprin-
să între 90 şi 99%. În unele judeţe din Transilvania, ea este mai scăzută. În 
judeţul Harghita, românii reprezintă 14,1% din populaţia judeţului; în judeţul 
Covasna, 23,4; în judeţul Mureş, 52,1%; în judeţul Satu – Mare, 58,5%; în ju-
deţul Bihor, 66,5. Acestea sunt valorile cele mai scăzute. Pe provincii istorice, 
populaţia românilor este de 72,1% în Crişana – Maramureş, 72,2% în Transil-
vania şi 82,4% în Banat. 

Reamintim că, în perioada interbelică, în provinciile de dincolo de Car-
paţi, proporţia românilor la oraşe era foarte redusă. Dr.Sabin Manuila afirma (în 
1929) că situaţia se va schimba, datorită natalităţii mai ridicate a românilor din 
hinterlandul oraşelor şi imigrării acestora. Dăm cu titlu ilustrativ această schim-
bare (tabelul nr. 21). 

Industrializarea din ultimele decenii a provocat o intensă migrare a popu-
laţiei româneşti, în special în judeţele mai puţin industrializate şi cu excedent 
natural mai ridicat. Faptul că, în prezent, aproape 94% din populaţia Sibiului 
sunt români are ca explicaţie suplimentară emigrarea saşilor. Proporţia ridicată 
a românilor, în Braşov (88,8) este, în bună parte, contribuţia persoanelor venite 
din Moldova. 

 
Tabelul nr. 21 

Proporţia populaţiei româneşti în unele oraşe din Transilvania, 
Banat şi Crişana-Maramureş  

(%) 

 1930 1992 

Braşov 32,5 88,8 

Cluj 35,9 75,6 

Târgu-Mureş 26,7 46,2 

Sibiu 36,7 93,7 

Timişoara 24,6 82,1 

Oradea 26,3 64,8 
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După religie, românii sunt în proporţie covârşitoare ortodocşi (94,7%). 
Spre deosebire însă de perioada interbelică, a crescut ponderea românilor 
aparţinând altor religii. 

Indicii demografici precum: raportul de masculinitate, vârsta medie şi 
mediană, gradul de îmbătrânire demografică, fertilitatea, nivelul şcolii absolvite, 
se situează la nivel naţional. Consideraţiile care se fac pentru populaţia Româ-
niei sunt, practic în întregime, valabile pentru români, graţie ponderii mari 
(89,5%) pe care aceştia o deţin în populaţia totală. Cel mult, o menţiune privind 
proporţia neştiutorilor de carte. Faţă de media naţională de 3,1% din populaţia 
în vârstă de 12 ani şi peste, la români, ea este de 3,0%, fiind de câteva ori mai 
ridicată ca la maghiari, germani, evrei, croaţi şi armeni. 

 
2. Maghiarii 
Dintre minorităţile naţionale conlocuitoare, cea mai importantă numeric 

este cea maghiară. Ponderea ei, deşi a scăzut, continuă să fie ridicată: 7,1%, 
la recensământul din 1992. 

 
Tabelul nr. 22 

Numărul şi ponderea maghiarilor 
 la recensămintele din 1930, 1956, 1966,1977 şi1992 

 
Anul Număr % 

1930 1423459 10,0 

1956 1587675 9,1 

1966 1619592 8,5 

1977 1713928 7,9 

1992 1624959 7,1 

Notă: Persoanele care s-au declarat „secui” au fost incluse la maghiari. 

 

Spre deosebire de germani şi evrei, al căror număr a fost puternic influ-
enţat de evenimentele istorice, dar şi de o emigraţie sistematică, evoluţia nu-
mărului maghiarilor este urmarea regimului demografic din această perioadă. 
De aceea, creşterea a fost pozitivă, cu excepţia perioadei cuprinse între recen-
sămintele din 1977 şi 1992. Într-adevăr, în această perioadă, numărul maghia-
rilor scade cu 88969 persoane, cu circa 5%. Explicaţia trebuie căutată în em i-
graţia din anii 1990-1991. Cum acest flux a antrenat, probabil, mai mulţi bărbaţi 
decât femei (ipoteză fireşte) s-a schimbat proporţia între sexe. 

Cât priveşte distribuţia teritorială a maghiarilor, se remarcă faptul că ei se 
aflau, aproape în întregime, în provinciile de peste Carpaţi, anume, 98,7%. Dar 
1,3% din maghiarii înregistraţi la recensământul din 1992 se aflau în celelalte 
provincii istorice: 8585 în municipiul Bucureşti, 6471 în Moldova, 2524 în Mun-
tenia, 1911 în Oltenia şi 1545 în Dobrogea. Această situaţie apare ciudată, da-
că ne referim la recensământul din 1930 (în graniţele actuale), când numărul 
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maghiarilor din provinciile amintite se ridica la aproape 60000, ceea ce repre-
zenta 4,2% din totalul maghiarilor din România. În municipiul Bucureşti, erau 
24052 maghiari, deţinând 3,8% din populaţia acestuia. Iată un subiect ce se 
cere a fi cercetat mai în amănunţime. Proporţia maghiarilor, în judeţele din 
Transilvania, Banat şi Crişana-Maramureş, variază, după cum se vede din ta-
belul nr. 23. 

 
Tabelul nr. 23 

Numărul şi ponderea maghiarilor în populaţia judeţelor din provinciile is-
torice Transilvania, Banat şi Crişana-Maramureş 

 (în ordine descrescătoare) 
 

Nr.crt. Judeţul Număr % 

 TOTAL 1624959 7,1 

1. Harghita 295104 84,7 

2. Covasna 175502 75,2 

3. Mureş 252651 41,1 

 4. Satu-Mare 140392 35,0 

5. Bihor 181703 28,4 

6. Sălaj 63151 23,7 

7. Cluj 146186 19,9 

8. Arad 61011 12,5 

9. Maramureş 54902 10,2 

10. Braşov 63558 9,9 

11. Timiş 62866 9,0 

12. Bistriţa-Năsăud 21098 6,5 

13. Hunedoara 33849 6,2 

14. Alba 24765 6,0 

 
În două judeţe (Harghita şi Covasna), maghiarii deţin o pondere de 

84,7% şi, respectiv, 75,2%. În celelalte judeţe ponderea este sub 40%. 
Aspecte semnificative rezultă din examinarea situaţiei maghiarilor pe ce-

le două medii: în municipii şi oraşe, ponderea lor este ceva mai mare decât în 
populaţia naţională (7,4% faţă de 7,1%). Desigur, ar trebui examinată situaţia 
din fiecare judeţ. 

Vom arăta, în altă parte, că maghiarii aparţin, în principal, unui număr de 
trei religii. 

 
3. Romii (ţiganii) 
Problema numărului romilor ridică numeroase semne de întrebare. Ci-

fra de 401087, înregistrată în 1992, este considerată ca fiind subestimată de 
către Comisia Naţională pentru Statistică, ca şi de către organizaţiile romilor. 
Vom reaminti, cu acest prilej, modul cum a fost înregistrată naţionalitatea la 
recensământul din 1992. 
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„Naţionalitatea‖ este cea înregistrată, pentru fiecare persoană, în formu-
larul de recensământ, pe baza liberei declaraţii şi după propria opţiune, fără 
nici un fel de constrângere. Pentru copii sub 14 ani, s-a înregistrat naţionalita-
tea potrivit declaraţiilor părinţilor (Vol.I, p.986). 

Datele privind numărul persoanelor aparţinând celorlalte naţionalităţi nu 
au făcut obiectul contestaţiilor venite din partea reprezentanţilor acestora. Pro-
blema este însă valabilă pentru romi. 

Să prezentăm, mai întâi, datele. 
 

Tabelul nr. 24 
Numărul şi proporţia romilor 

la recensămintele din 1930, 1956, 1966, 1977 şi 1992 
 

Anul Număr % 

1930 242656 1,7 

1956 104216 0,6 

1966 64197 0,3 

1977 227398 1,1 

1992 401087 1,8 

 
Aceste oscilaţii nu pot fi înţelese decât numai dacă vom lua în consi-

derare modul în care romii şi-au declarat naţionalitatea. Chiar dacă nu s-a făcut 
nici o injoncţiune oficială, există o anumită presiune socială şi psihologică, da-
torită căreia un număr de romi nu îşi declară adevărata naţionalitate. 

După unele estimaţii din cercetări prin sondaj, numărul romilor ar fi de 1-
1,2 milioane persoane. Nu vom lua în discuţie cifra de 2 milioane sau chiar mai 
mult, deoarece nu cunoaştem modul în care s-a ajuns la o asemenea cifră. 

Chiar dacă 401087 este o cifră subestimată, ea poate fi considerată ca 
un „eşantion‖, cu destulă putere de reprezentativitate. O oarecare „distorsiune‖ 
(statistic vorbind) este posibilă: s-au declarat „romi‖ cei care au depăşit o barie-
ră psihologică şi nu s-au jenat de apartenenţa lor la această etnie. Cum numă-
rul romilor, între 1977-1992, a crescut cu 76,4% (în timp ce numărul populaţiei 
României a crescut cu 5,8%) este un indiciu al creşterii conştiinţei civice şi et-
nice a romilor, ceea ce va duce ca viitorul recensământ să înregistreze situaţia 
numerică reală a romilor. 

Repartiţia teritorială a romilor arată, totuşi, unele concentrări, nu însă de 
amploarea celei pe care o au maghiarii. 

Pe provincii istorice, proporţia romilor este următoarea: 2,8% – Transil-
vania, 2,5% – Crişana-Maramureş, 2,1% – Banat, 1,8 % – Muntenia, Oltenia, 
1,5% – Moldova, 0,8% – Dobrogea, 0,6% – municipiul Bucureşti; deşi are o 
proporţie sub media naţională (1,4%), în schimb, numărul absolut este mare: 
capitala României are 24990 romi (ţigani); cu cei din sectorul agricol Ilfov, cifra 
se ridică la 32984. 
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Interesantă este repartiţia romilor după limba maternă: 54,3% declară 
limba română ca limbă maternă, 40,9% – limba ţigănească, 4,7% – limba ma-
ghiară. 

 

Tabelul nr. 25 
Numărul şi proporţia romilor pe judeţele României (1992) 

(în ordine descrescătoare) 
 

Nr.crt.  Număr % 

 TOTAL 401087 1,8 

1. Mureş 34798 5,7 

2. Sibiu 18730 4,1 

3. Sălaj 9224 3,5 

4. Bihor 21796 3,4 

5. Călăraşi 11515 3,4 

6. Giurgiu 10714 3,4 

7. Ialomiţa 9869 3,2 

8. Alba 12661 3,1 

9. Bistriţa-Năsăud 9004 2,8 

10 Arad 13325 2,7 

11. Satu-Mare 9823 2,5 

 
Indicii demografici ai romilor diferă semnificativ de cei ai românilor şi de 

cei ai celorlalte naţionalităţi. 
Raportul de masculinitate este de 102,5 bărbaţi la100 femei. S-ar putea 

să fie efectul subînregistrării femeilor, neputându-se vorbi de o supramortalitate 
feminină. 

Vârsta medie a întregii populaţii este de 22,9 ani, vârsta mediană de 
18,7 ani, proporţia populaţiei vârstnice este de 5,1%, a populaţiei tinere (0-14 
ani) de 41,4%. Aceşti indici sunt caracteristici populaţiilor ţărilor în curs de dez-
voltare. Se poate afirma că tranziţia demografică a romilor nu s-a încheiat, în-
că. Ei au parcurs, însă, în mare parte tranziţia mortalităţii şi sunt la începutul 
tranziţiei fertilităţii. 

La recensământul din 1992, numărul copiilor născuţi-vii de femeile în 
vârstă de 15-49 ani a fost de 2449 la 1000 de femei, cu 67% deasupra mediei, 
dar la vârsta de 45-49 ani, acest indice, la romi, era cu 65% deasupra mediei 
naţionale. Faţă de maghiari, el este cu 81% mai mare, iar faţă de germani, este 
dublu. 

Afirmaţiile făcute uneori la sesiunile ştiinţifice potrivit cărora „natalitatea 
romilor este de câteva ori mai înaltă ca cea a românilor şi că numărul de copii 
revenind la o familie ar fi de 6-7‖ sunt lipsite de suport informaţional. Nici o re-
ferire la o pretinsă fertilitate naturală a romilor nu are temei. S-ar putea admite, 
ipotetic, o asemenea fertilitate doar la unele segmente ale populaţiei romilor 
(după ocupaţie, mod de viaţă etc.), ceea ce, însă, trebuie dovedit. 
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Ca religie dominantă, romii mărturisesc religia ortodoxă (85,3%), urmea-
ză religia romano-catolică (4,8%), reformată (4,4%), penticostală (2,0%). Rela-
tiv ridicată este proporţia „ateilor‖ şi a persoanelor „fără religie‖: 0,9%, faţă de 
media naţională care este de 0,15%. 

După nivelul şcolii absolvite, romii ocupă locul cel de mai jos, în raport cu 
celelalte naţionalităţi, iar proporţia analfabeţilor este cea mai ridicată. 

 
4. Germanii 
Cândva pe locul al treilea în structura etnică a României, germanii au re-

gresat mult numeric, după cum ne arată datele din tabelul nr. 26. 
Pentru a înţelege istoria germanilor din România, trebuie recitită istoria ei 

contemporană. Germanii au cunoscut strămutări de populaţie, deportări şi o 
emigraţie sistematică. Vom aminti că la recensământul din 1948, numărul per-
soanelor care au declarat germana ca limbă maternă s-a cifrat la 343913. Să 
presupunem că el este egal cu numărul germanilor după naţionalitate. Or, 
creşterea de la 343913 (1948) la 384708 (1956) trebuie înţeleasă ca urmare a 
repatrierii germanilor din U.R.S.S., strămutaţi forţat în anul 1945. 

 
Tabelul nr. 26 

Numărul şi ponderea germanilor la recensămintele 
din 1930,1956, 1966, 1977 şi 1992 

 
Anul Număr % 

1930 633488 4,4 

1956 384708 2,2 

1966 382595 2,0 

1977 359109 1,7 

1992 119462 0,5 

Notă: Persoanele care s-au declarat „şvabi” şi „saşi” sunt incluse la „germani”. 

 

Scăderea numărului germanilor după 1956 este legată de repatrierea lor 
în Germania. Perioada cu cea mai intensă emigrare este cea din anii 1990-
1991. Desigur, există studii complete, publicate mai ales în Germania, privind 
evoluţia germanilor din România. 

Repartiţia teritorială a celor 119462 germani, în 1992, este prezentată în 
tabelul nr. 27. 

 
Tabelul nr. 27 

Numărul şi proporţia germanilor pe judeţele României (1992)  
 

Nr.crt. Judeţul Număr % 

 TOTAL 119462 0,5 

1. Sibiu 17122 3,8 

2. Timiş 26722 3,8 
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Nr.crt. Judeţul Număr % 

3. Satu Mare 14351 3,6 

4. Caraş-Severin 11936 3,2 

5. Arad 9392 1,9 

6. Braşov 10059 1,6 

7. Mureş 4588 0,8 

8. Alba  3243 0,8 

9. Hunedoara 3634 0,7 

10. Maramureş 3416 0,6 

11. Bistriţa-Năsăud 954 0,3 

12. Suceava 2376 0,3 

13. Bucureşti 4391 0,2 
 

Germanii sunt localizaţii în Banat (în principal şvabii), în Transilvania (saşii) 
şi în Crişana-Maramureş. Pe provincii istorice, proporţia germanilor este următoa-
rea: 3,6% – Banat, 1,4% – Crişana-Maramureş, 0,9% – Transilvania. În provinciile 
istorice Oltenia, Muntenia,Moldova şi Dobrogea (cu excepţia municipiului Bucureşti 
şi a judeţului Suceava – partea de sud a Bucovinei), numărul germanilor se ridică 
la 3344, adică 2,8% din total. Reamintim că în 1930 numărul germanilor din Bucu-
reşti a fost de 14231, iar în Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea, cifra totală a 
germanilor se ridica la aproape 50000. Nu vom intra în consideraţii istorice, antro-
pologice, culturale; ele vor fi reţinute de specialişti.  

După religie, germanii sunt romano-catolici (şvabii, în principal) şi evan-
ghelici de confesiune augustană (saşii, în principal). Mai exact, romano-catolicii 
deţin 59,4%, evanghelicii de confesiune augustană 22,9%. Se mai înregistrează 
6,8% ortodocşi, 2,4% credincioşi ai bisericii evanghelice sinodo-presbiteriene. Re-
gimul demografic, asociat cu emigrările, explică particularităţile demografice ale 
germanilor. În schimb, religiile neo-protestante deţin o pondere redusă. 

Raportul de masculinitate este sub media naţională: 82,4 bărbaţi la 100 
de femei. Bărbaţii deţin 45,2%, iar femeile 54,8% din total; este o disproporţie 
care ar putea fi o indicaţie asupra faptului că emigraţia a antrenat, în special, 
bărbaţii. Disproporţia este mai mare mai ales la populaţia vârstnică: la 100 băr-
baţi în vârstă de 60 ani şi peste, revin circa 220 femei de aceeaşi vârstă. 

Repartiţia după vârstă ne indică o populaţie îmbătrânită demografic. Vârsta 
medie este de 42,9 ani, cea mediană de 46,4 ani; populaţia vârstnică reprezintă 
22,4%, depăşind cu mult greutatea specifică a populaţie tinere (14,6%). 

Fertilitatea populaţiei feminine este cu mult sub media naţională: circa 
83%, pentru populaţia în vârstă de 15-49 ani, circa 86% la cohortele în vârstă 
de 45-49 ani. 

Cât priveşte „stocul de învăţământ‖ al germanilor, el este superior mediei 
naţionale: 6,8% (învăţământ superior) şi 74,3% (învăţământ secundar). 

Să mai adăugăm că rata analfebetismului este sub 1%, de câteva ori mai 
redusă ca la români, unde aceasta este 3%. 
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5. Ucrainenii 
Cu un număr de 65764 şi o pondere de 0,3% în populaţia României, 

ucrainenii ocupă locul 4 în rândul naţionalităţilor, după numărul populaţiei. Evolu-
ţia numerică însă atrage atenţia asupra unor aspecte interesante (tabelul nr. 28). 

 
Tabelul nr. 28 

Numărul şi ponderea ucrainenilor la recensămintele  
din 1930, 1956, 1966, 1977 şi 1992 

 
Anul Număr % 

1930 45875 0,3 

1956 60479 0,3 

1966 54705 0,3 

1977 55510 0,3 

1992 65764 0,3 

Notă: „Rutenii” şi „huţanii” sunt incluşi la „ucraineni”. 

 
Fără un studiu amănunţit, este inexplicabilă scăderea numărului ucrai-

nenilor între 1956 şi 1966. Reţine, de asemenea, atenţia, creşterea numărului 
ucrainenilor, din 1977 până în 1992, cu 18,5%, în timp ce populaţia totală a 
crescut cu 5,8%. Altfel spus, rata medie anuală de creştere a ucrainenilor a 
fost de 1,2%, în timp ce numărul populaţiei României a crescut cu numai 0,4% 
anual. Să fi contribuit la aceasta numai natalitatea mai ridicată a ucrainenilor? 
Nu ar fi exclus ca, la recensământul din 1992, să se fi declarat ucraineni per-
soane care, la recensămintele anterioare, să se fi declarat de alte naţionalităţi. 
În lipsa unei imigrări, rămâne de verificat această ipoteză. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât ucrainenii au cea mai scăzută proporţie a populaţiei urbane (16,2%, 
faţă de 54,3%, cât este media naţională). 

Distribuţia teritorială are câteva particularităţi prezentate în tabelul nr. 29. 
 

Tabelul nr. 29 
Numărul şi proporţia ucrainenilor pe judeţele României (1992) 

 
Nr.crt. Judeţul Număr % 

 TOTAL 65764 0,3 

1. Maramureş 36685 6,8 

2. Suceava 9549 1,4 

3. Tulcea 3847 1,4 

4. Caraş-Severin 4118 1,1 

5. Timiş 6468 0,9 

6. Satu Mare 1362 0,3 

7. Arad 840 0,2 

8. Botoşani 644 0.1 
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Circa 70% din numărul total al ucrainenilor se află în Maramureş şi Su-
ceava (partea de sud a Bucovinei), Banatul deţine şi el 16% din numărul ucrai-
nenilor. Să amintim că, în perioada interbelică (România Mare), numărul ucrai-
nenilor a fost de 582115, concentaţi în Basarabia şi Bucovina (96,7%). 

Atunci când se examinează problema ucrainenilor din România, este nece-
sară o referire la numărul românilor din Ucraina, în special al celor din regiunea 
Cernăuţi (circa 185000) şi din regiunea Transcarpatică, situată în faţa Maramure-
şului. 

Ucrainenii sunt, în cea mai mare parte, ortodocşi (80,3%). Urmează penti-
costalii (17,7%), aderenţii bisericii ortodoxe de stil vechi (3,5%). Greco-catolicii de-
ţin 2,6% din numărul total al ucrainenilor. Este o trăsătură caracteristică a ucraine-
nilor din Bucovina istorică, care îi deosebea de ucrainenii din Galiţia, marea majori-
tate a acestora fiind greco-catolici. 

Iată ce aflăm sub raport demografic despre ucraineni. Raportul de masculi-
nitate este supraunitar: 101,2 bărbaţi la 100 femei; structura pe vârste arată o po-
pulaţie relativ mai tânără decât a românilor: vârsta medie 32,9 ani, vârsta mediană 
30,4 ani, proporţia populaţiei tinere circa 26%, iar a populaţiei vârstnice de 15%. 

Fertilitatea populaţiei feminine este cu 33,3% mai înaltă ca a populaţiei 
totale. Se va reţine, deci, că ucrainenii din România au o structură demografică 
relativ tânără, o fertilitate mai ridicată, o proporţie mare a populaţiei rurale, un 
stoc de învăţământ mai redus. De aceşti factori trebuie să se ţină seamă la 
evaluarea „potenţialului reproductiv‖ şi la estimaţiile prospective. 

 
6. Ruşii-lipoveni 
Denumirea de „lipoveni‖ este folosită de acei ruşi care ţin de biserica 

„creştină de rit vechi‖, desprinsă de biserica ortodoxă rusă. 
Ruşii-lipoveni au fost, la recensământul din 1992, în număr de 38606, 

ceea ce reprezintă 0,2% din populaţia totală. Reţine atenţia faptul că, între re-
censămintele din 1977 şi 1992, numărul acestei naţionalităţi a crescut cu o rată 
medie anuală de 1,2% (ca şi la ucraineni). 

 Ei sunt localizaţi în Dobrogea (68%), mai ales în Delta Dunării, urmează 
apoi judeţele Brăila, Iaşi, Suceava. În provinciile istorice de dincolo de Carpaţi, 
ruşii-lipoveni sunt, practic, inexistenţi. 

Din totalul de 38606 ruşi-lipoveni, 62,2% ţin de biserica creştină de rit 
vechi, iar 31,%sunt ortodocşi. Sectele neo-protestante nu au prozeliţi în rândul 
acestei etnii. 

Populaţia este mai îmbătrânită decât media naţională: vârsta medie este 
de 37,5 ani şi tot cam atât este şi vârsta mediană. Proporţia populaţiei tinere 
este scăzută: 18,7% în populaţia totală. Fertilitatea este cam la nivelul naţional. 
„Stocul de învăţământ‖ este mai redus; proporţia populaţiei rurale este înaltă. 

 
7. Turcii 
Numărul lor este de 29832, la ultimul recensământ, cea ce reprezintă 

0,1%. Dinamica între cele două recensăminte a fost acentuată: numărul turcilor 
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a crescut, în perioada 1977 – 1992, cu 1,7% anual,o rată foarte ridicată. Ea nu 
ar putea fi explicată numai prin excedentul natural propriu. 

Marea majoritate a turcilor se află în Dobrogea: 27 685 sau 93%. Religia 
lor este musulmană (97,3%). 

Populaţia este tânără, sub raport demografic: vârsta medie 27,4 ani, cea 
mediană 23,7 ani; proporţia bătrânilor – 8,6%, a tinerilor – 33,2%. 

Prin aceste caracteristici, turcii se apropie de romi, dacă mai adăugăm şi 
„stocul de învăţământ‖ care este modest. 

 
8. Sârbii 
Numărul lor de 29408, este aproape egal cu numărul turcilor. Între cele 

două recensăminte, el a scăzut cu proape 15%. Explicaţia poate fi emigraţia. 
Religia predominantă este cea ortodoxă (89,2%), dar 5% ţin de biserica orto-
doxă de stil vechi, iar 3,1% sunt romano-catolici. 

Localizarea lor: Banatul (84%), judeţul Arad (5,9%). Faptul că 4,7% din 
numărul total al sârbilor se află în Oltenia (judeţul Mehedinţi) se explică prin 
aceea că, la împărţirea administrativ-teritorială, o parte din teritoriul Banatului a 
fost ataşată judeţului Mehedinţi. 

Cracteristicile demografice ale sârbilor sunt cele ale unei populaţii îmbă-
trânite: vârsta medie – 42,4 ani şi mediană – 43,9 ani, proporţia tineretului este 
foarte scăzută: 13,7% în totalul populaţiei. fertilitatea este cu 22% mai mică 
decât cea naţională. 

 
9. Tătarii 
Numărul lor este de 24596, circa 0,1% din populaţia României. Faţă de 

1977, numărul tătarilor a crescut cu 5,3%. Sunt localizaţi, aproape în întregime, 
în judeţul Constanţa (98%), sunt musulmani în totalitate(99%). Spre deosebire 
de turci, au o structură demografică mai îmbătrânită şi o fertilitate cu circa 30% 
sub nivelul fertilităţii turcilor. 

 
Celelalte naţionalităţi 

Cu efective cuprinse între 2000 şi 20000, celelalte naţionalităţi reprezintă 
67000 (0,3%). 

Fiecare naţionalitate are particularităţile sale demografice, aşa cum le 
are pe cele istorice şi culturale. 

Slovacii, în număr de 19594, sdunt localizaţi în Crişana-Maramureş (judeţe-
le Arad) şi Bihor), dar şi în Banat (judeţul Timiş). Romano-catolicii deţin 66%, ur-
maţi de evanghelicii sinodo-presbiterieni (18,8%) şi de ortodocşi (4,3%). 

Îmbătrânirea demografică – ceva mai accentuată ca la români. 
Bulgarii au un număr sub 10000, mai exact 9851: ei sunt în scădere, fa-

ţă de 1977. Ei se află în judeţele Timiş şi Arad (77%), dar şi în judeţul Dâmbo-
viţa (8,2%), circa 75% sunt romano-catolici, ortodocşii reprezintă 21,4%. 
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Bulgarii au caracteristicile unei populaţii foarte îmbătrânite: vârsta medi-
ană -45,7 ani, proporţia tinerilor -13,5%, a bătrânilor -28%. Fertilitatea este şi 
ea scăzută aflându-se cu 25% sub media naţională. 

Evreii: cu un număr de 8955, reprezintă un caz demografic deosebit, ca 
urmare a istoriei lor atât de dramatice din ultimele şase decenii

18)
. Populaţia 

este cea mai îmbătrânită din România: vârsta medie este de 59,5 ani, cea me-
diană se ridică la 66,4 ani. Populaţia în vârstă de 60 ani şi peste deţine aproa-
pe 65% din populaţia etniei respective, în timp ce populaţia în vârstă de 0-14 
ani deţine 3,8% din total. În schimb, evreii au cea mai mare proporţie a popula-
ţiei cu studii superioare. Aproape 44% trăiesc în municipiul Bucureşti. Ca reli-
gie, 84,5% sunt mozaici. 

Cehii, în număr de 5797, sunt concentraţi în judeţele Caraş-Severin 

(63%), dar şi judeţul Mehedinţi (de fapt, partea din Banat), în judeţele Arad şi 
Timiş. Alături de romano-catolici – majoritari (83%) -, o parte dintre cehi sunt 
ortodocşi şi baptişti. 

Croaţii, al căror număr este de 4085, se află – ca şi cehii – în judeţul Ca-
raş-Severin (90%). Proporţia romano-catolicilor este de aproape 97%. Gradul 
de îmbătrânire al populaţiei este mijlociu. Fertilitatea croaţilor este sub media 
naţională. 

Polonezii, care sunt în număr de 4232, se află concentraţi în judeţul Su-
ceava (65,6%), în municipiul Bucureşti şi în judeţul Hunedoara. Romano-
catolicii deţin 88,1%, urmaţi de ortodocşi (7,4%) şi greco-catolici (2,7%). Îmbă-
trânirea demografică este foarte avansată: populaţia vârstnică reprezintă 30%. 

Grecii din România sunt în număr de 3940, la ultimul recensământ. Cei 
mai mulţi se află în Dobrogea (31%), dar şi în judeţele Brăila şi Galaţi. Un nu-
măr important de greci trăiesc în Bucureşti (24%). Grecii sunt ortodocşi 
(94,8%), totuşi 3,2% sunt romano-catolici şi greco-catolici. Populaţia este foar-
te îmbătrânită. 

Armenii, al căror număr a fost sub 2000 (mai exact, 1957), se află în 
municipiul Bucureşti (46%), dar şi în judeţul Constanţa (27%). În proporţie de 
72,1% sunt ortodocşi. Urmează romano-catolicii. Cu o vârstă medie de 51 ani 
şi o vârstă mediană de 56 ani, cu o populaţie în vârstă de 60 ani deţinând 45% 
din populaţia etniei lor, armenii se numără printre naţionalităţile cele mai îmbă-
trânite din România. 

„Profilurile demografice‖ ale naţionalităţilor oferă un număr limitat de ca-
racteristici. Este, deci, un început. Ar trebui continuat cu caracteristici educaţi-
onale, sociale şi economice. De pildă, un mare interes prezintă proporţia popu-
laţiei fiecărei naţionalităţi în mediile urban şi rural. Croaţii, ucrainenii, ruşii-
lipoveni, bulgarii, romii sunt „rurali‖; grecii, evreii, armenii sunt cei mai „urbani‖. 

                                                        
18)

 Din numeroasele studii şi estimaţii cităm: Sabin Manuila şI Wilhelm Friedman: Populaţia 
evreiască din România în timpul celui de-al doilea război mondial. (în limbile engleză şI 
română) Editor Kurt W. Treptow. Fundaţia Culturală Română, Iaşi, 1994. 
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Dar aceste caracteristice sociologice se cer completate cu altele economice şi 
sociale. La rândul ei, istoria trebuie solicitată, şi ea. În final, s-ar ajunge la mo-
nografii ale naţionalităţilor respective. Chiar dacă ponderea unor naţionalităţi 
este, astăzi, atât de mică, contribuţia la patrimoniul naţional românesc, ca re-
zultat al unei convieţuiri de secole, este foarte importantă. 



II. STRUCTURA CONFESIONALĂ 
A POPULAŢIEI ROMÂNIEI19)  

 
Interesul sporit pentru cunoaşterea fenomenului religios în România are 

mai multe explicaţii, din care unele cu caracter ştiinţific. 
Semnele s-au înmulţit după Revoluţia din Decembrie 1989, odată cu re-

venirea la libertatea religioasă, atribut semnificativ al democraţiei şi al statului 
de drept. Să remarcăm, în primul rând, prozelitismul tot mai activ al unor con-
fesiuni, mai ales neoprotestante, cu implicaţii internaţionale, dar şi apariţia unor 
organizaţii religioase noi. După date incomplete, numărul unor asemenea or-
ganizaţii, consemnate de Ministerul Justiţiei şi Secretariatul de Stat pentru 
Culte, depăşeşte 600. Bisericile tradiţionale, să le spunem „receptate‖, recu-
noscute legal, îşi reconsideră strategia misionară, îşi reorganizează activităţile 
pentru a se adapta mai bine necesităţilor unei societăţi foarte dinamice. De cel 
mai mare interes sunt relaţiile interconfesionale, alături de cele interetnice, 
după cum reţin atenţia tensiunile interconfesionale. 

Rămânând la simptomalogie – mai exact, la fenomenologie – vom cons-
tata un reviriment al interesului religios al diferitelor segmente ale populaţiei, 
mai ales în rândul tineretului. Reacţia este firească dacă avem în vedere 
deceniile de educaţie ateistă a statului totalitar comunist. Este des citat A. Mal-
raux, cu a sa previziune: „Mileniul trei va fi religios sau nu va fi deloc‖. 

Efortul de cunoaştere a fenomenului religios este înlesnit, în mare măsu-
ră, de informaţia statistică. După şase decenii de la recensământul din 1930, 
care a înregistrat caracteristicile „religia‖ – alături de caracteristicile ‗neamul‖ şi 
„limba maternă‖ – recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992 a 
reluat tradiţia. Informaţia înregistrată, publicată până în prezent, este de o bo-
găţie extraordinară, dar valorificată în prea mică măsură. Ştiinţele sociale sunt 
încă nepregătite sub raportul conceptualizării şi al metodologiei de analiză a 
fenomenului religios, dar semne pozitive – modeste însă – există. Se efectuea-
ză anchete de teren, datorate sociologilor, mai ales. S-au introdus cursuri de 
sociologie a religiei la institutele de învăţământ superior de stat şi particular. A 
apărut şi un „Atlas al religiilor şi al monumentelor istorice religioase din Româ-
nia‖. Avem, pentru prima dată, versiunea românească a unui tratat clasic, de 
sociologie a religiei

20)
, sunt deci premise favorabile. 

                                                        
19)

 Autorul a publicat:Populaţia României şI repartiţia ei după religie, în Academica, anul II, 
nr. 11(23), 1992; Structura confesională a populaţiei României şi siguranţa naţională, 
comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Institutului Naţional de Informaţii (27-28 martie 1998). 

20)
 Joachim Wach, Sociologia religiei. Traducere de Florin Iorga. Studiu introductiv de Nicu 
Gavriluţă. Ed. Polirom, Iaşi, 1997. J. Wach (1898-1955), istoric al religiilor, a fost prede-
cesorul lui Mircea Eliade la catedra de istorie a religiilor de la Universitatea din Chicago. 
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1. Obligatorii sunt – după părerea noastră – câteva principii metodologi-
ce, asupra cărora comunitatea ştiinţifică ar trebui să mediteze înainte de a se 
realiza un consens. 

a) Orice studiu asupra fenomenului religios trebuie precedat de o de-
scriere statistică – demografică.  

b) Structura confesională trebuie însoţită de structura etnică, date fiind 

condiţiile specifice din România: există 2 400 000 de „minoritari‖ etnici 
şi circa 3 000 000 de persoane care nu aparţin religiei ortodoxe, majo-
ritară în România. 

c) Analiza teritorială se adaugă în mod firesc analizei generale, întrucât 
aşezarea în teritoriu, explicabilă istoriceşte, este asociată criteriului etnic. 

d) Mai mult ca în oricare alt studiu, analiza structurii confesionale a po-
pulaţiei României necesită o abordare istorică, în care retrospectiva 
să înceapă cu Unirea din 1918, continuându-se cu o prospectivă pen-
tru o perioadă de cel puţin trei decenii. Inerţia demografică şi inerţia 
mentalităţilor sunt argumente suficiente pentru o asemenea abordare. 

e) Condiţiile actuale ale României impun o abordare geopolitică, care 
se adaugă celei istorice. România în raport cu Europa, cu statele ve-
cine, regimurile demografice diferenţiale care vor crea inevitabil deze-
chilibre, iată teme care vor trebui să stea în atenţia analiştilor. 

Cu puţin timp înainte a fost lansată noţiunea de „securitate demografică‖, 
pornindu-se de la un concept de biosociologie, cu oarecare reminiscenţă din teorii-
le organiciste, acela de „corp demografic naţional‖. Chiar dacă nu are o suficientă 
consistenţă teoretică, conceptul sugerează că în condiţiile scăderii efectivului po-
pulaţiei, ale afirmării tot mai rapide a îmbătrânirii demografice şi ale diminuării po-
tenţialului biologic al naţiunii, reprezentări de genul „corp demografic sănătos‖, „pu-
ternic‖, „tânăr‖, „îmbătrânit‖ sunt sugestive pentru înţelegerea problemei. 

Cât priveşte sintagma „structura confesională şi siguranţa naţională‖ ea 
nu este sugerată de tensiunile interconfesionale, ci de faptul că în doctrinele 
unor confesiuni pot fi indentificate elemente care nu corespund cu „interesul 
naţional‖. Apartenenţa unora din ele la organizaţii internaţionale trebuie de 
asemenea studiată. Nu mai puţin important este studiul „vectorilor‖, adică al 
agenţilor care au adus anumite religii pe teritoriul României, în trecut şi în pre-
zent. Secole de-a rândul populaţia Ţării Româneşti şi a Moldovei era omogenă 
din punct de vedere naţional şi confesional. După Unirea Principatelor din 1859 
şi constituirea statului modern situaţia începe să se modifice. 

Schimbările teritoriale au fost însoţite de modificarea numărului popu-
laţiei şi a structurii etnice şi confesionale. 

Recensământul din 19 decembrie 1912 (1 ianuarie 1913) consemnează 
următoarea situaţie

21)
 prezentată în tabelul nr. 30. 

                                                        
21)

 I. Scărlătescu. Statistica demografică a României. Populaţia Regatului Român după re-
censământul făcut la 19 decembrie 1912. Cu o precuvântare de L.Colescu. Extras din 
„Buletinul Statistic al României‖, nr. 6-7; 1921.  
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Tabelul nr. 30 
Populaţia după religie conform 

datelor recensământului din dec. 1912 
 

 din care: 

Religie Regatul Moldova Dobrogea* 

 Număr % Număr % Număr % 

Total 7235320 100,0 2129154 100,0 385248 100,0 

1. Ortodocşi 6735444 93,1 1864248 87,6 303617 78,8 

2. Mozaici 241088 3,3 168385 7,9 4136 1,1 

3. Catolici 157938 2,2 87,771 4,1 6379 1,7 

4. Protestanţi 24727 0,3 2241 0,1 5233 1,4 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Mahomedani 46406 0,7 834 x 42004 10,9 

6. Lipoveni 21628 0,3 3465 0,2 15664 4,1 

7. Armeni 6985 0,1 1895 0,1 3034 0,8 

8. Alţii şi nedeclaraţi 1104 x 371 x 5184 1,3 

Notă: x sub 0,1  

*Dobrogea fără Cadrilater. 

  
Moldova are o proporţie ridicată a mozaicilor (7,4%) dar şi a catolicilor 

(4,1%) – problema va fi reluată – în timp ce în Dobrogea „mahomedanii‖ şi „li-
povenii‖ deţin a opta parte (15%) din populaţia provinciei. 

Oltenia, cu 98,8% populaţie ortodoxă şi cu 0,3% mozaici, era cea mai 
„pură‖ provincie – sub raport etnic şi confesional din România, statut pe care şi 
l-a păstrat până astăzi. 

Marea Unire, realizând idealul naţional al poporului român, a adus pro-
funde schimbări teritoriale şi demografice. Printre consecinţe, modificarea 
structurii etnice şi confesionale a populaţiei României. 

Desigur, structura confesională a populaţiei s-a schimbat şi ea. 
 

Tabelul nr. 31 
Numărul populaţiei noilor provincii, pe religii (1930) 

 
Religia Număr % 

Total 9265774 100,0 

1. Ortodoxă 5054762 54,6 

2. Greco-catolică 1396694 15,1 

3. Romano-catolică 1058605 11,.4 

4. Reformată-calvină 697581 7,5 

5. Evanghelică-luterană 369940 4,0 

6. Unitariană 68420 0,7 

7. Armeno-gregoriană 1547 x 

8. Armeno-catolică 1284 x 
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Religia Număr % 

9. Lipoveană 34574 0,4 

10. Adventistă 7373 0,1 

11. Baptistă 57835 0,6 

12. Mozaică 492892 5,3 

13. Mahomedană 620 x 

14. Alte religii 5079 0,1 

15. Fără religie 4465 x 

16. Nedeclarată 4499 x 

Notă: x sub 0,1%. Au fost păstrate denumirile religiilor folosite la recensământul din 1930. 

  

Sunt de consemnat câteva aspecte. Astfel apare pentru prima dată reli-
gia greco-catolică (sau unită) ai căror credincioşi erau aproape exclusiv românii 
din Transilvania, Crişana – Maramureş şi, în mai mică măsură, din Banat. De-
clarată ca religie „naţională‖, alături de religia ortodoxă, ponderea ei se ridică la 
15%. Apar şi religii neoprotestante: baptiştii şi adventiştii, singurele recunoscu-
te atunci de legea cultelor. Anticipând, vom spune că la recensământul din 
1992 se constată o pondere ridicată a populaţiei aparţinând religiilor neoprotes-
tante. 

În vara anului 1940 au avut loc cunoscutele evenimente – asupra cărora 
nu mai insistăm – în urma cărora teritoriul României s-a redus cu 56658 Kmp, 
fiind astăzi de 238391 Kmp. Are loc şi o „purificare‖ etnică şi confesională a 
populaţiei României. 

Structura confesională are şi ea unele particularităţi (tabelul nr. 32). 
 

Tabelul nr. 32 
Populaţia provinciilor intracarpatice după religie (1930) 

 
Religia Număr % Cât (%) reprezintă din po-

pulaţia României după 
religie 

Total 3 provincii intracarpatice 5548363 100,0 30,7 

1. Ortodoxă 1932356 34,8 14,7 

2. Greco-catolică 1385445 25,0 97,1 

3. Romano-catolică 947351 17,1 76,8 

4. Reformată-calvină 696320 12,6 98,0 

5. Evanghelică-luterană 274415 4,9 68,8 

6. Mozaică 192833 3,5 25,5 

7. Unitariană 68330 1,2 98,7 

8. Baptistă 37829 0,7 62,5 

9. Adventistă 4528 0,1 28,1 

10. Lipoveană 11 * * 

11. Mahomedană 419 x 0,2 

12. Armeno-catolică 969 x 25,6 
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Religia Număr % Cât (%) reprezintă din po-
pulaţia României după 

religie 

13. Armeno-gregoriană 181 x 1,8 

14. Alte religii şi secte 1616  21,7 

15. Fără religie, liberi cugetători 2789 0,1 42,3 

16. Nedeclarată 2968  44,4 

Notă: x sub 0,1%. 

 

Unele religii se întâlnesc practic numai în provinciile intracarpatice: unita-
riană (98,7%), reformată-calvină (98,0) – ambele aparţinând maghiarilor – şi 
greco-catolică (97,1), aceasta fiind împărtăşită de români. Reţine atenţia faptul 
că baptiştii se aflau în proporţie de 62,5% în provinciile intracarpatice, în timp 
ce adventiştii deţineau 28,1%. Pătrunderea celor două religii neoprotestante îşi 
are istoria ei. 

Situaţia actuală (1992) a structurii oppulaţiei României în fucţie de religie 
este prezentată în tabelul nr. 33. 

 
Tabelul nr. 33 

Populaţia României după religie (1992) 

 

Religia Număr % 

ROMANIA 22810035 100,0 

1. Ortodoxă 19802389 86,9 

2. Romano-catolică 1161942 5,1 

3. Reformată 802454 3,5 

4. Greco-catolică 223327 1,0 

5. Penticostală 220824 1,0 

6. Baptistă 109462 0,5 

7. Adventistă 77546 0,3 

8. Unitariană 76708 0,3 

9. Musulmană 55928 0,2 

10. Creştină după Evanghelie 49963 0,2 

11. Evanghelică de confesiune augustană 39119 0,2 

12. Creştină de rit vechi 28141 0,2 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 32228 0,1 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 21221 0,1 

15. Mozaică 9670 x 

16. Altă religie 56129 0,2 

17. Atei 10331 x 

18 Fără religie 26314 0,1 

19.Nedeclarată 8139 x 

Notă: x Sub 0,1 % 
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În comparaţie cu 1930, se vor remarca unele schimbări de numiri (―ma-
homedană‖ a devenit „musulmană‖, „reformată calvină‖ a fost înscrisă „refor-
mată‖ etc.). Interesantă este apariţia unor noi denominaţiuni: „creştinii după 
Evanghelie‖, „penticostală‖, „creştină de rit vechi‖ (fosta) „lipovană‖, „biserica 
ortodoxă de stil vechi‖, „evanghelică sinodo-presbiteriană‖. Se vor da explicaţii 
atunci când se va face istoricul religiilor. 

În măsura în care comparaţia este posibilă cu 1930, vom constata unele 
schimbări semnificative. Cea mai dramatică este scăderea numărului şi ponde-
rii religiei greco-catolice: de la peste 1400000 în România Mare, la 223327 în 
1992, reprezentând 1% din populaţia totală. În 1948, regimul comunist totalitar 
a dispus unificarea bisericii greco-catolice cu biserica ortodoxă română. După 
1989, biserica greco-catolică (unită cu Roma) a fost recunoscută legal, s-a dis-
pus „restitutio in integrum‖, dar în practică acest proces se desfăşoară foarte 
anevoios. Statul român lasă la latitudinea celor două biserici rezolvarea pro-
blemelor patrimoniale, inclusiv retrocedarea lăcaşelor de cult. 

Un alt fapt semnificativ este apariţia unor noi religii neoprotestante, cazul 
cel mai tipic fiind cel al penticostalilor, nerecunoscuţi în 1930. Cu un număr de 
220824 (1% din populaţia României), penticostalii au practic acelaşi număr cu 
greco-catolicii. Progrese importante se înregistrează la baptişti şi adventişti. 

Precizam mai înainte că populaţia României trebuie corelată cu repartiţia 
ei după naţionalitate şi după teritoriu (judeţe, urban şi rural, provincii), 
obţinându-se informaţii de cel mai mare interes. 

Populaţia după naţionalitate şi religie 

1. Începem cu românii. (tabelul nr. 34) 

 
Tabelul nr. 34 

Populaţia României după religie. Românii (1992) 

 
Religia Număr % Cât (%) reprezintă românii 

din populaţia totală după 
religie 

TOTAL ROMÂNI 20408542 100,0 89,5 

1. Ortodoxă 19322047 94,7 97,3 

2. Romano-catolică 361324 1,8 31,1 

3. Reformată 16140 0,1 2,0 

4. Greco-catolică 191453 0,9 85,7 

5. Penticostală 202220 1,0 91,6 

6. Baptistă 94358 0,5 86,2 

7. Adventistă 66058 0,3 85,2 

8. Unitariană 1457 x 1,9 

9. Musulmană 952 x 1,7 

10. Creştină după Evanghelie 43888 0,2 87,8 
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Religia Număr % Cât (%) reprezintă românii 
din populaţia totală după 

religie 

11. Evanghelică de confesiune 
augustană 

3660 x 9,4 

12. Creştină de rit vechi 3711 x 13,2 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 26378 0,1 81,8 

14. Evanghelică sinodo-
presbiteriană 

1694 x 8,0 

15. Mozaică 1716 x 17,7 

Altă religie, atei, fără religie, ne-
declarată 

71494 0,4 70,6 

Notă: x sub 0,1% 

 
Circa 95% dintre români aparţineau religiei ortodoxe, care a fost şi conti-

nuă să fie religie majoritară sau dominantă în România. Totuşi, peste un milion 
de români aparţin altor religii. Pe de altă parte, 480000 de persoane ţin de reli-
gia ortodoxă, dar aparţin altor naţionalităţi (ucraineni, ţigani, ruşi, sârbi). 

Structura confesională a românilor prezintă un interes deosebit. Un nu-
măr de 552777 aparţin religiei romano-catolice şi religiei greco-catolice, unită 
cu Roma. Cei ce ţin de religiile neoprotestante se ridică la 363000; ponderea 
cea mai ridicată revine penticostalilor. Faptul că un număr de români ţin de re-
ligia reformată, mozaică şi chiar musulmană s-ar putea explica prin căsătorii 
mixte, neputând fi vorba de „conversiuni‖ la religiile respective. Afirmaţia este 
valabilă şi pentru etnicii maghiari şi germani care s-au declarat ca aparţinând 
religiei ortodoxe. 

 
Tabelul nr. 35 

Populaţia României după religie. Maghiarii (1992) 

 
Religia Număr % Cât (%) reprezintă maghiarii din 

populaţia totală după religie 

TOTAL MAGHIARI 1624959 100,0 7,1 

1. Ortodoxă 27828 1,7 0,1 

2. Romano-catolică 669420 41,2 57,6 

3. Reformată 765370 47,1 95,4 

4. Greco-catolică 23390 1,4 10,5 

5. Penticostală 4339 0,3 2,0 

6. Baptistă 12845 0,8 11,7 

7. Adventistă 8280 0,5 10,7 

8. Unitariană 74021 4,6 96,5 

9. Musulmană 35 x 0,1 

10. Creştină după Evanghelie 2393 0,1 4,8 

11. Evanghelică de confesiune 
augustană 

7201 0,4 18,4 
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Religia Număr % Cât (%) reprezintă maghiarii din 
populaţia totală după religie 

12. Creştină de rit vechi 98 x 0,3 

13. Biserica ortodoxă de stil 
vechi 

59 x 0,1 

14. Evanghelică sinodo-presbi-
teriană 

12842 0,8 60,5 

15. Mozaică 193 x 2,0 

Altă religie, atei   1,0 ... 

Notă: x Sub 0,1% 

 
2. Spre deosebire de alte naţionalităţi, în care fiecare naţionalitate are o 

religie majoritară, maghiarii sunt împărţiţi între mai multe confesiuni: 47,1% 

sunt reformaţi (calvinişti), 41,2% aparţin religiei romano-catolice, 4,6% sunt uni-
tarieni. În rândul lor, 27828 aparţin religiei ortodoxe şi 23393 religiei greco-
catolice, ceea ce reprezintă 3,1% din totalul maghiarilor. Desigur, problema 
merită un studiu special. S-ar putea ca explicaţia să fie în zona familiilor mixte. 
Dacă luăm în considerare că religia unitariană şi evanghelică sinodo-
presbiteriană sunt religii reformate sau protestante, înseamnă că mai mult de 
jumătate (52,5%) din maghiari aparţin grupului de religii reformate. Mai mult, 
religiile reformată (calvinistă) şi unitariană sunt circumscrise spaţiului provinci i-
lor intracarpatice. 

Cât priveşte religiile neoprotestante, maghiarii sunt „impermeabili‖ la pen-
ticostalism, dar ceva mai receptivi la baptism şi la adventism. Desigur, analiza 
trebuie continuată cu dimensiunea teritorială, completată cu referirea istorică. 

3. Din punct de vedere numeric, după maghiari urmează romii sau ţiga-
nii, având un număr de 401087, cifră contestată atât de către organizatorii re-
censământului, de către liderii organizaţiilor de romi, cât şi de către majoritatea 
analiştilor. 

 
Tabelul nr. 36 

Populaţia României după religie. Romii (ţiganii) (1992) 
 

Religia Număr % 

TOTAL ROMI 401067 100,0 

1. Ortodoxă 342130 85,3 

2. Romano-catolică 19275 4,8 

3. Reformată 17598 4,4 

4. Greco-catolică 3569 0,9 

5. Penticostală 7919 2,0 

6. Baptistă 932 0,2 

7. Adventistă 1694 0,4 

8. Unitariană 910 0,2 

9. Musulmană 583 0,1 

10. Creştină după Evanghelie 920 0,2 
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Religia Număr % 

11. Evanghelică de confesiune augustană 229 x 

12. Creştină de rit vechi 94 x 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 110 x 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 41 x 

15. Mozaică 14 x 

Altă religie, atei, fără religie, nedeclarată 5068 1,3 

Notă: x Sub 0,1% 

 

Religia dominantă a romilor este religia ortodoxă (85,3%). Proporţia ridi-
cată a romilor de religie romano-catolică, reformată şi greco-catolică se explică 
prin numărul mare al romilor în provinciile intracarpatice, ca şi prin faptul că o 
parte a acestora au ca limbă maternă limba maghiară. 

Romii sunt deschişi faţă de religia penticostală şi mai puţin faţă de religia 
baptistă. 

4. În perioada ce a urmat recensământului din 1992, numărul etnicilor 
germani a continuat să scadă, datorită emigraţiei. Deci cifrele din tabelul nr. 37 
sunt depăşite. 

 
Tabelul nr. 37 

Populaţia României după religie. Germanii, (1992) 
 

Religia Număr % 

TOTAL GERMANI 119462 100,0 

1. Ortodoxă 8126 6,8 

2. Romano-catolică 70983 59,4 

3. Reformată 2792 2,3 

4. Greco-catolică 1900 1,6 

5. Penticostală 500 0,4 

6. Baptistă 438 0,4 

7. Adventistă 350 0,3 

8. Unitariană 170 0,1 

9. Musulmană 14 X 

10. Creştină după Evanghelie 2223 1,9 

11. Evanghelică de confesiune augustană 27313 22,9 

12. Creştină de rit vechi 17 X 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 12 X 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 2858 2,4 

15. Mozaică 56 X 

Altă religie, atei, fără religie, nedeclarată 1709 1,4 

Notă: x Sub 0,1% 

 
Constatarea principală este că germanii – ca şi maghiarii – aparţin, în 

principal, religiei romano-catolice (59,4) şi religiei evanghelice de confesiune 
augustană (22,9), cunoscută şi sub denumirea uzuală de „luterană‖. Ca şi în 
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1930, şvabii din Banat erau romano-catolici, în timp ce saşii din Transilvania 
erau luterani. Reţine atenţia faptul că 8,4% din numărul total al germanilor 
aparţin religiei ortodoxe şi greco-catolice. Germanii sunt puţin receptivi la cele 
trei religii neo-protestante (penticostală, baptistă şi adventistă). 

 
Tabelul nr. 38 

Populaţia României după religie. Ucrainenii (1992) 
 

Religia Număr % 

TOTAL UCRAINENI 65764 100,0 

1. Ortodoxă 52839 80,3 

2. Romano-catolică 620 0,9 

3. Reformată 69 0,1 

4. Greco-catolică 1693 2,6 

5. Penticostală 5035 7,7 

6. Baptistă 218 0,3 

7. Adventistă 1031 1,6 

8. Unitariană 91 0,1 

9. Musulmană 9 x 

10. Creştină după Evanghelie 194 0,2 

11. Evanghelică de confesiune augustană 9 x 

12. Creştină de rit vechi 121 0,1 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 2324 3,5 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 5 x 

15. Mozaică 37 x 

Altă religie, atei, fără religie, nedeclarată 1469 2,2 

Notă: x Sub 0,1% 

 
5. Patru cincimi din ucraineni ţin de religia ortodoxă. Ponderea religiei 

penticostale este ridicată. Din totalul penticostalilor 91,6% sunt români, 3,6% 
sunt romi, 2,3% sunt ucraineni. Fiind cea mai dinamică confesiune neoprotes-
tantă, religia penticostală s-a răspândit mai ales în rândul celor trei naţionalităţi 
amintite. Vom vedea care este răspândirea teritorială şi eventual pe mediile 
urban şi rural. 

Cele cinci naţionalităţi, prezentate mai sus, deţin 99,2% din numărul total 
al populaţiei României. Celelalte naţionalităţi au efectiv numeric sub 40000 fie-
care. Le vom prezenta succint. 

6. Ruşii-lipoveni (38606) ţin, în proporţie de 62,2%, de religia creştină 
de rit vechi – tipic rusească, înregistrată în 1930 ca religie „lipoveană‖ – 31,8% 
sunt ortodocşi, 4,7% aparţin bisericii ortodoxe de stil vechi, unde ponderea cea 
mai mare o au românii (localizaţi în Moldova). Se va vedea care este istoricul 
acestei confesiuni, ortodoxă dar care păstrează calendarul iulian. 

7. Turcii (29832) ţin de religia musulmană în proporţie de 97,3%, fiind 

naţionalitatea cea mai „pură‖ din punct de vedere religios. 
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8. Sârbii (29408) sunt în marea lor majoritate ortodocşi (89,2%). O pro-
porţie de 5% ţin de biserica ortodoxă de stil vechi. Biserica ortodoxă sârbă nu a 
părăsit calendarul iulian, ca şi biserica rusă, ucraineană, altele. 

9. Tătarii (24596) împărtăşesc, în proporţie de 98,8%, religia musulma-
nă, fiind, ca şi turcii, naţionalitatea cea mai „pură‖ din punct de vedere religios. 
Ca şi turcii, tătarii sunt sunniţi (nu „şiiţi‖). 

10. Slovacii (19594) au o structură religioasă ceva mai eterogenă; 66,2% 
sunt romano-catolici, 18,8% ţin de biserica sinodo-presbiteriană, 4,3% sunt orto-
docşi, 6,2% aparţin religiilor neoprotestante penticostală, baptistă şi adventistă. 

11. Bulgarii (9851) sunt romano-catolici (74,6%) şi numai 21,4% sunt or-
todocşi. Cum bulgarii sunt prin excelenţă ortodocşi, situaţia pare paradoxală. 
Este vorba de bulgarii din provinciile intracarpatice, în special,din Banat, cu o 
istorie aparte. 

12. Evreii (8955) au ca religie dominantă pe cea „mozaică‖ (84,5); apar-
tenenţa unora la religia ortodoxă, romano-catolică şi chiar musulmană are ne-
voie de o explicaţie particulară. 

13. Croaţii (4085) sunt aproape în întregime romano-catolici (96,8%). 
14. Cehii (5797) sunt romano-catolici (83%), dar o parte aparţin religiei 

ortodoxe, baptiste, reformate. 
15. Polonezii (4232) sunt romano-catolici (88,1%); restul ţin de religiile 

ortodoxă şi greco-catolică. 
16. Grecii (3940) sunt ortodocşi (94,8%). 
17. Armenii (1957) s-au declarat ca aparţinând religiei ortodoxe (72,1%) 

dar şi religiilor romano-catolice şi greco-catolice. Vechea distincţie între „arme-
no-gregoriană‖ şi armeno-catolică‖ nu mai apare la recensământul din 1992. 

S-a remarcat că unele religii deţin o pondere dominantă în cadrul naţiona-
lităţilor. Altele sunt mai dispersate pe naţionalităţi. Vom prezenta cazul unor religii 
neo-protestante mai ales că acestea sunt în evidentă expansiune (tabelul nr. 39). 

 
Tabelul nr. 39 

Ponderea unor naţionalităţi în religiile neo-protestante (1992) 

 
  din care: 

Religia Total Români Ma-
ghiari 

Romi 
(ţigani) 

Ger-
mani 

Ucrai-
neni 

Ruşi-
lipoveni 

1. Penticostală % 220824 
100,0 

202220 
91,6 

4339 
2,0 

7919 
3,6 

500 
0,2 

5035 
2,3 

25 
x 

2. Baptistă % 109462 
100,0 

94358 
86,2 

12845 
11,7 

932 
0,9 

438 
0,4 

218 
0,2 

56 
0,1 

3. Adventistă % 77546 
100,0 

66058 
85,2 

8280 
10,7 

1694 
2,2 

351 
0,5 

1031 
1,3 

52 
0,1 

4. Creştină după 
Evanghelie % 

49963 
100,0 

43888 
87,8 

2393 
4,8 

920 
1,8 

2223 
4,4 

194 
0,4 

19 
x 

Notă: x Sub 0,1%. 
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Unele naţionalităţi sunt mai puţin „receptive‖ la unele religii. Maghiarii, de 
pildă, nu participă decât în mică măsură la penticostali; în schimb, „agreează‖ 
religiile baptistă şi adventistă. Penticostalii aparţin în proporţie de 97,5% româ-
nilor, romilor şi ucrainenilor. Explicaţiile pot fi găsite în istoria răspândirii religi i-
lor în România ca şi în repartiţia lor teritorială. 

Religiile după teritoriu 

În bună măsură repartiţia teritorială a religiilor este legată de repartiţia te-
ritorială a naţionalităţilor. Datele statistice ne oferă repartiţia religiilor pe judeţe, 
iar în cadrul acestora pe urban (municipii şi oraşe) şi rural (comune), precum şi 
pe oraşe. Pe această bază statistică se poate face agregarea pe provincii isto-
rice, de cel mai mare interes pentru analiza noastră

22) 
. 

Tabelul nr. 33 ne oferă situaţia la nivelul României. O vom continua pe 
provincii istorice. 

 
Tabelul nr. 40 

Populaţia după religie (1992). Oltenia 
 

Religia Număr În % 

OLTENIA 2457918 100,0 

1. Ortodoxă 2435039 99,1 

2. Romano-catolică 6108 0,2 

3. Adventistă 4290 0,2 

4. Penticostală 2585 0,1 

5. Creştină după Evanghelie 1981 0,1 

6. Baptistă 1747 0,1 

7. Biserica ortodoxă de stil vechi 1359 0,1 

 
Oltenia a rămas provincia cea mai „ortodoxă‖. Faptul că a doua religie este 

romano-catolică se explică prin efectul împărţirii administrative a teritoriului prin 
care i s-a atribuit judeţului Mehedinţi o parte din Banatul istoric. În felul acesta, a 
crescut numărul cehilor, aproape toţi romano-catolici. Cât priveşte religiile neo-
protestante, vom remarca „propensiunea‖ oltenilor pentru religia penticostală. 

 

Tabelul nr. 41. Populaţia după religie (1992). Muntenia 
(fără Municipiul Bucureşti) 

 
Religia Număr % 

Muntenia 4468729 100,0 

1. Ortodoxă 4398720 98,4 

                                                        
22)

 Despre modul de reconstituire a provinciilor istorice pe baza agregării judeţelor actuale şi 
comparaţia cu anul 1930, a se vedea ANEXA I. 
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Religia Număr % 

2. Adventistă 22896 0,5 

3. Creştină după Evanghelie 15851 0,4 

4. Romano-catolică 8340 0,2 

5. Penticostală 7753 0,2 

6. Baptistă 2699 0,1 

 
Adventiştii sunt bine reprezentaţi în Muntenia, în special în judeţele Pra-

hova, Dâmboviţa şi Buzău. În schimb „creştinii după Evanghelie‖ sunt concen-
traţi în judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa. Aria lor de răspândire va putea fi 
mai bine înţeleasă atunci când vom prezenta istoricul acestei confesiuni. 

Romano-catolicii sunt mai bine reprezentaţi în judeţul Prahova. 
 

Tabelul nr. 42 
Populaţia după religie 1992) Dobrogea 

 
Religia Număr % 

DOBROGEA 1019766 100,0 

1. Ortodoxă 929354 91,1 

2. Musulmană 52303 5,1 

3. Creştină de rit vechi 19125 1,9 

4. Romano-catolică 7429 0,7 

5. Biserica ortodoxă de stil vechi 2473 0,2 

6. Adventistă 2327 0,2. 

7. Penticostală 1567 0,2 

 
Religia musulmană este concentrată în Dobrogea, de fapt în judeţul 

Constanţa; din totalul de 55298 de musulmani 94,6% se află în Dobrogea. 
„Creştinii de rit vechi‖, cunoscuţi şi sub denumirea de „lipoveni‖, sunt concen-
traţi în judeţul Tulcea. Romano-catolicii se află în judeţul Constanţa şi sunt, în 
proporţie covârşitoare, de naţionalitate română. Adventiştii sunt mai bine re-
prezentaţi decât penticostalii. Biserica ortodoxă de stil vechi – ai cărei credin-
cioşi erau cunoscuţi ca „stilişti‖ – cuprinde, în proporţie egală, pe români şi pe 
ucraineni. Actuala structură confesională a populaţiei Dobrogei, ca şi cea etni-
că, este rezultatul unor schimbări teritoriale şi al unor strămutări de populaţie 
(turci, bulgari), despre care va fi vorba în altă parte. 

 
Tabelul nr. 43 

Populaţia după religie (1992). Moldova 

 
Religia Număr % 

MOLDOVA 4786202 100,0 

1. Ortodoxă 4406327 92,1 

2. Romano-catolică 252675 5,3 
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Religia Număr % 

3. Penticostală 45829 1,0 

4. Biserica ortodoxă de stil vechi 22043 0,5 

5. Creştină după Evanghelie 15105 0,3 

6. Adventistă 14678 0,3 

7. Baptistă 5753 0,1 

8. Creştină de rit vechi 5747 0,1 

10. Greco-catolică 3191 0,1 

 

Proporţia ridicată a populaţiei de religie romano-catolică, aparent para-
doxală, are nevoie de o explicaţie mai amănunţită. Am arătat că şi la recensă-
mântul din 1912 (1913), numărul şi proporţia romano-catolicilor aveau valori 
ridicate. La recensământul din 1930, în Moldova erau înregistraţi 109953 ro-
mano-catolici. În 1992, Moldova – care include şi sudul Bucovinei istorice – 
numărul romano-catolicilor este de 252675. Din acest număr, 95,2% sunt ro-
mâni. Romano-catolicii sunt concentraţi în judeţele Bacău, Neamţ, Iaşi, Sucea-
va, Vaslui. Interpretările cu maghiarii şi cu ceangăii sunt false. În judeţele Ba-
cău şi Neamţ au fost înregistraţi (1992) mai puţin de 5000 de maghiari. 

Am încercat într-un studiu să arăt istoricul pătrunderii catolicismului în 
Moldova. Reţinem pentru situaţia actuală că, în mare măsură, creşterea numă-
rului romano-catolicilor în Moldova este şi rezultatul unui prozelitism, chiar în 
perioada dictaturii comuniste. 

Biserica ortodoxă de stil vechi, localizată în judeţele Neamţ şi Suceava, 
este legată de adoptarea calendarului gregorian de către Biserica Ortodoxă 
Română. Fenomenul „stilist‖ este practic circumscris Moldovei. 

Dintre religiile neo-protestante cel mai bine reprezentaţi sunt penticostalii 
(judeţul Suceava, urmat de judeţul Botoşani). La adventişti şi la creştinii după 
Evanghelie pe primul loc se situează judeţul Suceava, fenomen ce merită un 
studiu istoric, cultural, etnografic. 

Deţinând mai mult de o zecime din populaţia României şi îndeplinind 
funcţii fundamentale în plan politic, economic şi cultural, Municipiul Bucureşti 
are nevoie de o tratare separată. 

 
Tabelul nr. 44 

Populaţia după religie (1992). 
Municipiul Bucureşti (cu Sectorul Agricol Ilfov) 

 
Religia Număr % 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2354510 100,0 

1. Ortodoxă 2272940 96,5 

2. Romano-catolică 32454 1,4 

3. Greco-catolică 10113 0,4 

4. Mozaică 4247 0,2 

5. Penticostală 4120 0,2 
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Religia Număr % 

6. Adventistă 4075 0,2 

7. Creştină după Evanghelie  3955 0,2 

8. Baptistă 3159 0,1 

9. Reformată 2878 0,1 

 
A doua biserică – la mare distanţă de biserica ortodoxă – este cea ro-

mano-catolică, urmată de greco-catolică. Este vorba de românii veniţi din 
Transilvania. Proporţia relativ ridicată a persoanelor aparţinând de religia mo-
zaică se explică prin faptul că din cei 7566 evrei mozaici, mai mult de jumătate 
(56%) au fost înregistraţi în Municipiul Bucureşti. Religiile neo-protestante sunt 
echilibrat reprezentate. 

Reţine atenţia faptul că ortodocşii reprezintă 96,5% din populaţia totală, 
în timp ce în 1930, la o populaţie de 639040, ortodocşii aveau o pondere de 
76%. Urmau: religia mozaică cu 76480 de credincioşi; romano-catolică cu 
36414, greco-catolică cu 12882, evanghelică-luterană cu 12203. 

Municipiul Bucureşti era în perioada interbelică mai eterogen sub raport 
confesional, dar şi sub cel etnic. Ceea ce s-a întâmplat în perioada 1930-1992 
ne poate informa istoria contemporană (evreii, germanii). Se va reţine însă o 
„repliere‖ a etnicilor maghiari către provinciile intracarpatice. 

Să trecem la provinciile intracarpatice amintind că suprafaţa actuală este 
de 100293 Kmp, mai mică decât cea existentă în perioada interbelică (vezi 
Anexa I). 

 
Tabelul nr. 45  

Populaţia după religie (1992). Banat 

 
Religia Număr % 

BANAT 1076380 100,0 

1. Ortodoxă 861972 80,1 

2. Romano-catolică 124929 14,6 

3. Penticostală 26099 2,4 

4. Baptistă 21813 2,0 

5. Reformată 18832 1,7 

6. Greco-catolică 10199 0,9 

 
Dintre provinciile intracarpatice, Banatul are proporţia cea mai ridicată de 

ortodocşi. Numărul şi proporţia ridicată a romano-catolicilor se explică prin fap-
tul că şvabii sunt catolici, dar şi o parte din maghiarii provinciei aparţin acestei 
religii. Caracteristic este numărul mare al penticostalilor şi al baptiştilor (împre-
ună 4,4%). 
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Tabelul nr. 46 
Populaţia după religie (1992). Transilvania 

 

Religia Număr % 

TRANSILVANIA 4579565 100,0 

1. Ortodoxă 3137023 68,5 

2.Reformată 536593 11,7 

3. Romano-catolică 494837 10,8 

4. Greco-catolică 111144 2,4 

5. Unitariană 74527 1,6 

6. Penticostală 71612 1,6 

7. Evanghelică de confesiune augustană 33531 0,7 

8. Baptistă 31785 0,7 

9. Adventistă 17994 0,4 

 
Transilvania are o eterogenitate confesională corelată cu cea etnică. 

Maghiarii sunt împărţiţi între cele trei religii: reformată, romano-catolică şi unita-
riană. Germanii (saşii), mult diminuaţi numeric, ţin de religia evanghelică de 
confesiune augustană. Greco-catolicii din Transilvania sunt în proporţie covâr-
şitoare români. Penticostalii deţin o proporţie ridicată; şi aici religia trebuie co-
relată cu naţionalitatea. Am arătat că unele etnii sunt „impermeabile‖ la anumi-
te religii neoprotestante. 

Pentru descifrarea situaţiei confesionale a Transilvaniei este obligatorie 
lecturarea repartiţiei pe cele 10 judeţe. Populaţia maghiară din judeţul Harghita 
este în proporţie de 65,7% romano-catolică şi numai în proporţie de 12,8% 
aparţine religiei reformate; în judeţul Covasna maghiarii romano-catolici deţin 
36,7%, iar reformaţii 34,2%. Nu mai puţin interesantă este structura confesio-
nală a judeţelor Cluj, Braşov şi Mureş, care au în componenţa lor marile oraşe 
Cluj, Braşov şi Târgu-Mureş. 

 
Tabelul nr. 47 

Populaţia după religie (1992). Crişana-Maramureş 

 
Religia Număr % 

CRIŞANA-MARAMUREŞ 2067368 100,0 

1. Ortodoxă 1361107 65,8 

2.Reformată 241255 11,7 

3. Romano-catolică 235169 11,4 

4. Greco-catolică 85490 4,1 

5. Penticostală 61259 3,0 

6. Baptistă 40982 2,0 

7. Adventistă 9387 0,5 

8. Evanghelică sinodo-presbiteriană 5286 0,3 
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Eterogenitatea confesională este aici prezentă. Se va reţine că cei 61259 
de penticostali reprezintă aproape 28% din totalul penticostalilor, iar baptiştii 
provinciei deţin 37% din totalul acestora din România. Provincia deţinea şi în 
1930 o proporţie mare a baptiştilor, a căror pătrundere în România este legată 
de românii ardeleni emigraţi în America. 

Nu este lipsit de interes ca să prezentăm structura confesională a popu-
laţiei României pe cele două grupe de provincii: extracarpatice şi intracarpati-
ce. 

 
Tabelul nr. 48  

Populaţia după religie (1992) 
A. Provinciile extracarpatice (S = 138 098 Kmp.) 

 
Religia Număr % Ponderea în popu-

laţia României (%) 
după religie 

TOTAL  15087125 100,0 66,1 

1. Ortodoxă 14472287 95,9 73,1 

2. Romano-catolică 307006 2,0 26,4 

3. Reformată 5772 x 0,7 

4. Greco-catolică 16494 0,1 7,4 

5. Penticostală 61854 0,4 28,0 

6. Baptistă 14832 0,1 13,5 

7. Adventistă 48266 0,3 62,2 

8. Unitariană 720 x 0,9 

9. Musulmană 55394 0,4 99,0 

10. Creştină după Evanghelie 37281 0,2 74,2 

11. Evanghelică de confesiune augus-
tană 

2855 0,1 7,3 

12. Creştină de rit vechi 27083 0,2 96,0 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 26870 0,2 83,4 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 1037 x 4,9 

15. Mozaică 6899 x 71,3 

Alte religii, atei, fără religie, nedeclarată 30326 0,2  

Notă: x Sub 0,1% 

 
Trei pătrimi din numărul ortodocşilor se află în provinciile extracarpatice 

(Vechiul Regat). Unele religii se găsesc numai în Vechiul Regat: musulmanii 
(turcii şi tătarii), creştinii de rit vechi (ruşii-lipovenii). Religiile reformată, unitari-
ană, evanghelică sinodo-presbiteriană lipsesc aproape cu desăvârşire din Ve-
chiul Regat. Dintre religiile neo-protestante cea mai bine reprezentată este cea 
adventistă; baptiştii şi penticostalii sunt mai slab reprezentaţi în Vechiul Regat. 
Dacă „stiliştii‖ sunt un fenomen moldovenesc, în schimb greco-catolicii se limi-
tează la spaţiul intracarpatic. 
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Tabelul nr. 49  
Populaţia după religie (1992) 

B. Provinciile intracarpatice (S = 100 293 Kmp) 
 

Religia Număr % Ponderea în popu-
laţia României (%) 

după religie 

TOTAL  7725313 100,0 33,9 

1. Ortodoxă 5363102 69,4 26,9 

2. Romano-catolică 864935 11,1 73,6 

3. Reformată 796682 10,3 99,3 

4. Greco-catolică 209833 2,7 92,6 

5. Penticostală 158970 2,1 72,0 

6. Baptistă 94580 1,2 86,5 

7. Adventistă 29183 0,4 37,8 

8. Unitariană 75968 1,0 99,1 

9. Musulmană 534 x 1,0 

10. Creştină după Evanghelie 12372 0,2 25,8 

11. Evanghelică de confesiune augustană 36264 0,5 92,7 

12. Creştină de rit vechi 1058 x 4,0 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 3890 0,1 16,6 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 20584 0,3 95,1 

15. Mozaică 2768 x 28,7 

Alte religii, atei, fără religie, nedeclarată 68933 0,9  

 
 
Dacă în Vechiul Regat ortodocşii deţin circa 96% din totalul populaţiei, în 

provinciile de peste Carpaţi ponderea lor este ceva mai mică de 70%. Eteroge-
nitatea confesională, paralelă cu cea etnică, este accentuată aici de faptul că 
greco-catolicii sunt români. Unele religii sunt aproape în exclusivitate limitate la 
spaţiul intracarpatic: reformată, unitariană, evanghelică sinodo-presbiteriană, 
evanghelică de confesiune augustană, greco-catolică. 

Dintre religiile neoprotestante provinciile intracarpatice „reţin‖ mai bine pe 
baptişti şi pe penticostali. Adventiştii sunt preferaţi în Vechiul Regat. Biserica 
romano-catolică este ceva mai echilibrată; deşi caracteristică provinciilor intra-
carpatice, ea s-a extins şi în Vechiul Regat, în special în Moldova. 

Înainte de a formula unele consideraţii generale care se vor referi inev i-
tabil la întrebări precum: Europa şi Balcanii, Roma şi Bizanţul, integrarea regi-
onală şi altele, vom face o scurtă comparaţie a momentelor 1930 şi 1992, dar 
numai pentru provinciile intracarpatice. 
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Tabelul nr. 50  
Populaţia după religie în anii 1930 şi 1992.  

Provinciile intracarpatice 

 
 1930 1992 1992

1930
100  

Religia Număr % Număr %  

TOTAL  5548363 100,0 7725313 100,0 139,2 

1. Ortodoxă 1932356 34,8 5360102 69,4 277,4 

2. Romano-catolică 947351 17,1 854935 11,1 90,2 

3. Reformată 696320 12,6 796682 10,3 114,4 

4. Greco-catolică 1385445 25,0 209833 2,7 15,1 

5. Penticostală 1) ... 158970 2,1 ... 

6. Baptistă 37829 0,7 94580 1,2 250,0 

7. Adventistă 4528 0,1 29180 0,4 644,4 

8. Unitariană 68330 1,2 75968 1,0 111,2 

9. Musulmană 419 x 534 x x 

10. Creştină după Evanghelie 2) ... 12372 0,2 ... 

11. Evanghelică de confesiune 
augustană 

274415 4,9 36264 0,5 13,2 

12. Creştină de rit vechi 11 x 1058 x x 

13. Biserica ortodoxă de stil 
vechi 

3) ... 3890 0,1 ... 

14. Evanghelică sinodo-
presbiteriană 

4) ... 20584 0,3 ... 

15. Mozaică 192833 3,5 2768 x 1,4 

Altă religie, fără religie, atei, 
nedeclarată 

7382 ... 68933 0,7 933,8 

Notă: 1) Neînregistrată; 2) inexistentă; 3) interzisă; 4) probabil inclusă la „reformată” şi 
„evanghelică de confesiune augustană”. 

 
În intervalul 1930-1992, populaţia României a crescut cu aproape 60%, 

în timp ce populaţia provinciilor intracarpatice a sporit cu 39%. Structura confe-
sională, ca şi cea etnică, a cunoscut schimbări considerabile. Să le reamintim 
mai întâi pe cele etnice. 

Numărul etnicilor germani s-a diminuat mai ales ca urmare a repatrierii 
lor în Germania. Numărul persoanelor aparţinând religiei evanghelice de con-
fesiune augustană (luterană) s-a redus de şapte ori şi jumătate. Este vorba, în 
principal, de saşi. Cea mai dramatică scădere s-a înregistrat la evrei, ca urma-
re a holocaustului şi a emigraţiei. Numărul persoanelor de religie mozaică s-a 
diminuat de 93 ori: de la circa 193 mii a ajuns la aproximativ 2 800. Numărul 
credincioşilor romano-catolici s-a redus cu 10%, mai ales pe seama emigrării 
şvabilor romano-catolici. Populaţia de religie reformată şi unitariană – maghia-
ră, în principal – a crescut moderat. Cea mai dramatică scădere înregistrează 
greco-catolicii: de aproape şapte ori ! Cum s-a arătat în altă parte, este efectul 
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măsurii abuzive luate de statul comunist în 1948. Aceasta şi explică creşterea 
de 2,8 ori a numărului populaţiei de religie ortodoxă. 

O tendinţă care trebuie studiată mai atent este creşterea numărului per-
soanelor aparţinând religiilor neoprotestante. Baptiştii au sporit de 2,5 ori, iar 
adventiştii de 6,4 ori. Şi-au făcut apariţia penticostalii: cu un număr de circa 
159 de mii, ei deţin doi la sută din provinciile intracarpatice, imediat după 
greco-catolici. 

În spatele cifrelor trebuie văzută evoluţia modelelor culturale, a mentali-
tăţilor, a sistemelor de valori. Sociologii, psihologii, antropologii, istorici nu vor 
întârzia – sperăm! – să le studieze cu atenţia cuvenită. 

Demograful atrage atenţia asupra faptului că populaţia după religie – ca 
şi populaţia după naţionalitate – se diferenţiază prin caracteristici, precum: sex, 
vârstă, nivel de instruire, activitate economică. Unele confesiuni au populaţie 
‗îmbătrânită‖, altele au populaţie tânără; unele sunt mai urbane, altele mai rura-
le. Analfabetismul, ca şi nivelul de instruire, variază de la o confesiune la alta. 
Corelaţia cu naţionalitatea – pe care nu o prezentăm aici – se impune obligato-
riu. 

Vom face o scurtă referire la fertilitatea după religie. Desigur, aceasta 
trebuie pusă în legătură cu doctrina bisericii respective, dar şi cu practica rel i-
gioasă. Unele doctrine religioase sunt nataliste, afirmă principiul fertilităţii natu-
rale, nu admit întreruperea cursului natural al sarcinii, sunt restrictive în ce 
priveşte planificarea familială. Altele sunt mai permisive. Unele valori sunt 
împărtăşite de toate religiile: familia este celula de bază a societăţii, căsătoria 
este monogamă, datoria părinţilor faţă de creşterea şi educaţia copiilor etc. 

Datele recensământului populaţiei şi locuinţelor ne oferă o imagine a ni-
velului fertilităţii feminine după religie. Am luat – mai curând cu titlu ilustrativ – 
fertilitatea femeilor în vârstă de 50-54 ani, considerată ca descendenţă finală. 

 
Tabelul nr. 51 

Numărul de copii născuţi vii la 1000 femei în vârstă de 50-54 ani,  
după religie (1992) 

 
Religia Număr de copii % 

TOTAL  2281,4 100,0 

1. Ortodoxă 2263,9 99,2 

2. Romano-catolică 2414,9 105,9 

3. Reformată 2063,7 90,5 

4. Greco-catolică 1994,0 87,4 

5. Penticostală 4079,8 178,8 

6. Baptistă 2380,7 126,3 

7. Adventistă 2517,6 110,4 

8. Unitariană 2088,4 91,5 

9. Musulmană 2479,3 108,7 

10. Creştină după Evanghelie 3666,4 160,7 
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Religia Număr de copii % 

11. Evanghelică de confesiune augustană 2008,5 88,0 

12. Creştină de rit vechi 2558,5 112,1 

13. Biserica ortodoxă de stil vechi 3476,9 152,4 

14. Evanghelică sinodo-presbiteriană 1813,5 79,5 

15. Mozaică 1232,2 54,0 

16. Altă religie 2414,3 105,8 

17. Atei 1516,9 66,5 

18. Fără religie 2149,2 94,2 

 
Se impune multă prudenţă la formularea unor concluzii. Femeile romano-

catolice au o fertilitate cu puţin deasupra mediei naţionale. Cele aparţinând re-
ligiilor neoprotestante se caracterizează printr-o fertilitate sensibil mai înaltă (în 
special penticostală). Femeile reformate şi unitariene (aproape în exclusivi-
tate de naţionalitate maghiară) au o fertilitate sub media naţională. 
Musulmancele au o fertilitate ceva mai ridicată. Altfel spus, fertilitatea se core-
lează strâns cu naţionalitatea şi religia. Mai este mult până la ideea unor com-
portamente reproductive care să fie influenţate de religie, de doctrina şi practi-
carea acesteia. Variaţia relativ redusă a fertilităţii în jurul mediei naţionale ar 
indica mai curând influenţa unor factori mai puternici decât religia. 

Invitaţie la reflecţie 

Recunoscând că materialul nostru are mai curând un caracter documen-
tar, câteva sugestii pot fi formulate chiar în stadiul actual. 

1. Religia se impune tot mai mult atenţiei cercetătorilor din ştiinţele socia-
le ca variabilă explicativă, în corelaţie cu alte variabile; 

2. Repartiţia populaţiei după religie şi naţionalitate trebuie studiată sub 
raportul diferenţierii teritoriale. Abordarea propusă pe provincii extracarpatice 
(―Vechiul Regat‖) şi pe provincii intracarpatice (generic, Ardealul) este indis-
pensabilă, ca analiză, pentru mai multe considerente. 

„Omogenizarea‖, cândva propusă ca obiectiv fundamental, trebuie ree-
xaminată în condiţiile menţinerii unor disparităţi teritoriale şi ale persistenţei 
unor modele culturale şi mentalităţi. Integrarea în Europa trebuie făcută nu pe 
fragmente teritoriale, chiar dacă unele sunt mai aproape de Europa occidenta-
lă. Ea trebuie precedată de integrarea în ... România. 

Provinciile intracarpatice trebuie să constituie obiectul unei analize apro-
fundate, fără prejudecăţi şi superficialitate. 

Marele istoric al Transilvaniei, academicianul David Prodan (1902-1992), 
în chiar anul morţii sale, ne-a lăsat ca testament şi avertisment lucrarea „ 
Tansilvania şi iar Transilvania. Consideraţii istorice‖. 

Studiul relaţiilor interetnice trebuie continuat cu studiul relaţiilor intercon-
fesionale. Ar trebui identificate elemente de fundamentalism religios şi tensiuni-
le interconfesionale în cadrul aceleiaşi naţionalităţi.  
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Expansiunea religiilor neoprotestante, căile şi modalităţile de pătrundere 
în România constituie un subiect de sine stătător. 

Ideea „ariilor socio-culturale‖ (D. Sandu) şi cea a macroregiunilor (―Carta 
Verde‖) trebuie completată cu harta repartiţiei popualţiei după religie. Aceeaşi 
preocupare legată de viitoarele „euroregiuni‖. 

Cercetarea fenomenului religios în România, cu începuturi promiţătoare, 
trebuie continuată pe scară mai largă. Anchetele prin sondaj stratificat vor fi 
obligate să ia în considerare şi repartiţia teritorială a populaţiei după religie. 
Alături de „Atlasul social‖, „Atlasul etnografic‖ ne-ar trebui un „Atlas al religiilor‖ 
şi un „Atlas demografic‖, cu evidenţierea tipologiilor. 

Deşi nu şi-a propus decât un obiectiv limitat – demografic – materialul 
oferă şi informaţii utile unor discipline precum istoria şi filozofia culturii, geopoli-
tica, politologia, în analiza unor probleme majore cum ar fi raportul dintre cato-
licism şi ortodoxie, între Occident şi Orient, între Roma şi Bizanţ, raportul dintre 
forţele centrifuge şi cele centripete din spaţiul românesc, echilibrele regionale 
din Europa est-centrală. 

 



III. UNELE INFORMAŢII ISTORICE PRIVIND 
MINORITĂŢILE NAŢIONALE 
ŞI RELIGIILE DIN ROMÂNIA 

 
Până la elaborarea unui studiu mai amplu asupra problemei enunţate ne 

mărginim să dăm câteva informaţii generale. 
La 7 ianuarie 1992, numărul populaţiei României a fost de 22810035; 

suprafaţa ţării fiind de 238931 Kmp, iar densitatea populaţiei a fost de 95,7 lo-
cuitori pe Kmp. Cea mai recentă estimaţie (1 ianuarie 1998) ne dă cifra de 
22526093, cu 283992 mai mică decât în 1992. 

Situată în estul Europei, România este încadrată – după metodologia 
O.N.U. – în Europa de Est, celelalte regiuni fiind: Europa de Vest, Europa de 
Nord şi Europa de Sud. 

România se învecinează: la vest, cu Ungaria (suprafaţa 93032 Kmp, po-
pulaţia 10320000); la sud, cu Bulgaria (suprafaţa 110912 Kmp, populaţia 
8990000); la sud-vest, cu Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru) (suprafaţa 102200 
Kmp, cu 10630000 locuitori); iar în est, după destrămarea Uniunii Sovietice şi 
constituirea noilor state independente, cu Republia Moldova (suprafaţa 33700 
Kmp, cu 4360000 locuitori, din care 64,5% români), iar la sud-est, nord-est şi 
nord, cu Ucraina (suprafaţa 603703 Kmp, cu 52200000 locuitori). 

România face parte din Europa nu numai geografic; ea aparţine modelu-
lui european, prin istorie şi cultură, prin adeziune la valorile spirituale ale aces-
teia. Sub raport demografic, modelele şi comportamentele sunt cele europene, 
tranziţia demografică a populaţiei României – cel mai amplu proces social, 
economic, cultural – este de tip european, cu un decalaj de câteva decenii. In-
dicii demografici principali – rata de fertilitate, durata medie a vieţii, structura 
demografică a populaţiei, rata de nupţialitate – se încadrează în valorile euro-
pene, în cadrul general al lui genus proximum şi differentiae specificae. Ace-
laşi lucru este valabil pentru indici precum: gradul de urbanizare, ştiinţa de car-
te, structura populaţiei active. 

România este un stat naţional unitar: românii reprezintă 89,5% din popu-
laţia totală, restul de 10,5% revenind unor etnii care s-au aşezat, de-a lungul 
istoriei, pe teritoriul actual, convieţuind paşnic cu populaţia autohtonă. 

Numărul actual al populaţiei României, structurile sale, nivelul fenomene-
lor demografice sunt rezultatul unei îndelungate evoluţii, ce se cere succint 
evocată. 

Strămoşii poporului român sunt geto-dacii, o ramură numeroasă a traci-
lor, a căror prezenţă este consemnată pentru prima dată în anul 514 a.Chr.n., 
de către istoricul Herodot. 
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Statul geto-dac al lui Burebista (circa 82-44 a.Chr.n.) a ajuns la o mare 
putere, stăpânind un teritoriu vast, ce se întindea de la munţii Slovaciei şi Du-
nărea mijlocie, până la Hemus şi Marea Neagră. Pe vremea lui Decebal (87 -
106 a.Chr.n.), statul geto-dacilor, cu centrul în sud-estul Transilvaniei, a atins 
apogeul dezvoltării sale economice şi politice. 

În urma celor două războaie duse de împăratul Traian, în anii 101 – 102 
şi 105 – 106, Dacia este cucerită şi transformată în provincie romană. O parte 
a Daciei rămâne, însă, liberă. Sunt aduşi colonişti romani din tot imperiul: înce-
pe etnogeneza poporului român. După retragerea administraţiei romane, în 
anul 271, aproape un mileniu, au loc migraţiile succesive ale unor populaţii, 
precum goţii, hunii, avarii, gepizii, pecenegii, cumanii, ultima invazie fiind a tă-
tarilor (1241). În secolele VII – IX, se aşează slavii, care vor fi asimilaţi, treptat, 
de populaţia străromană. În această perioadă, are loc desăvârşirea procesului 
de formare a poporului român şi a limbii române. Limba română, neo-latină sau 
romanică, este singura succesoare a latinei vorbite în provinciile carpato-
balcanice. Creştinarea românilor a avut loc de timpuriu, secolele II – IV. Datori-
tă convieţuirii cu alte popoare, în special cu slavii, au avut loc împrumuturi, mai 
cu seamă în lexic, structura limbii române rămânând romanică. 

În Evul Mediu poporul român a trăit în formaţiuni statale separate. Ţara 
Românească a fost întemeiată în anul 1310, Moldova – în anul 1359, Transil-
vania a fost cucerită de unguri, veniţi în Europa la şfârşitul secolului al IX-lea şi 
încorporată în regatul ungar, păstrându-şi însă o oarecare autonomie. În anul 
1541, ca voievodat, Transilvania se află sub suveranitatea Imperiului Otoman. 
În anul 1699 ea este cucerită de Habsburgi. Odată cu constituirea monarhiei 
austro-ungare (1867), Transilvania este încorporată Coroanei ungare. 

Sute de ani, poporul român a trăit în formaţiuni statale separate, dar păs-
trând în acelaşi timp, puternice legături economice şi culturale. 

Principatul Moldovei, al cărui teritoriu se întindea între Carpaţi şi Nistru, 
Ceremuş şi Marea Neagră, a pierdut părţi importante. În 1775 Imperiul Habs-
burgic anexează o parte din nordul Moldovei (10442 Kmp), botezată, apoi, Bu-
covina. În 1812, Rusia ţaristă anexează partea dinspre Prut şi Nistru, sub de-
numirea de Basarabia. Convenţia de la Paris (1856) obligă Rusia să retroce-
deze Moldovei trei judeţe din sudul Basarabiei: Cahul, Ismail, Bolgrad. Congre-
sul de la Berlin (1878) restabileşte autoritatea statului român asupra Dobrogei 
(judeţele Constanţa şi Tulcea), teritoriul cucerit de turci în anul 1417, dar hotă-
răşte ca cele trei judeţe din sudul Basarabiei să fie restituite Rusiei. 

Ţara Românească (Mica Valahie sau Oltenia şi Marea Valahie sau Mun-
tenia) a pierdut, temporar, Oltenia – aceasta fiind ocupată, între 1718 – 1739, 
de către Austria. 

În 1859 are loc unirea Ţării Româneşti cu Moldova, sub denum irea de 
Principatele Unite. În 1877 se proclamă independenţa noului stat: încetează 
suzeranitatea Porţii Otomane. În urma războiului ruso-româno-turc (1877 – 
1878), României îi este restituită o parte din Dobrogea. În 1881 România dev i-
ne regat, Carol I fiind primul rege. În urma războaielor balcanice (1912 – 1913), 



   279 

 

 

prin pacea de la Bucureşti, România obţine Cadrilaterul, partea din sudul Do-
brogei, cu judeţele Caliacra şi Durostor. 

În 1918, are loc Marea Unire, prin hotărârea liberă a populaţiei din Basa-
rabia (27 martie 1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) şi Transilvania (1 de-
cembrie 1918). Se înfăptuieşte România Mare. Conferinţa de pace de la Paris 
(1919) recunoaşte aceste hotărâri. Suprafaţa ei era de 295049 Kmp, cu o po-
pulaţie de 18057028 (la recensământul din 1930). 

La 28 iunie 1940, ca urmare a aplicării pactului Ribbentrop – Molotov, 
U.R.S.S. răpeşte României Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa; la 30 
august al aceluiaşi an, prin Dictatul de la Viena, se rupe din România, nordul 
Transilvaniei şi este atribuit Ungariei horthyste (1940 – 1944), iar prin convenţia 
de la Craiova (7 septembrie 1940), Cadrilaterul Dobrogei (judeţele Caliacra şi 
Durostor) este cedat Bulgariei. În timpul celui de-al doilea război mondial, Ro-
mânia participă la războiul antisovietic, ca aliată a Germaniei naziste şi a Italiei 
fasciste. La 23 august 1944, România trece de partea aliaţilor, participând de 
partea acestora până la victoria din 9 mai 1945, recucerind nordul Transilvaniei. 

Conferinţa de pace de la Paris (1947) recunoaşte realipirea nordului 
Transilvaniei la România, dar nu a revenit asupra consecinţelor pactului Rib-
bentrop – Molotov. Ca urmare, partea cea mai importantă a Basarabiei consti-
tuie, astăzi, Republica Moldova, nordul Bucovinei (fostele judeţe Cernăuţi şi 
Storojineţ, o parte din judeţul Rădăuţi), o parte din judeţul Hotin, împreună cu 
ţinutul Herţa, formează regiunea Cernăuţi, iar sudul Basarabiei a intrat în com-
ponenţa regiunii Odessa, ambele regiuni făcând parte în prezent din Ucraina. 

Vom oferi două serii statistice, pentru buna înţelegere a situaţiei demo-
grafice a României; prima, începând cu anul 1860, următor Unirii Principatelor 
din 1859; cealaltă, începând cu anul 1886, cu informaţii reconstituite de specia-
lişti, referitoare la teritoriul actual al României (suprafaţa 238391 kmp). 

Iată prima serie, prezentată fragmentar (tabelul nr. 52). 
 

Tabelul nr. 52 
Numărul populaţiei României, 1860-1992 

(ani selectaţi) şi suprafaţa 

 
Anul Numărul 

populaţiei 
Suprafaţa 

(Kmp) 
Locuitori 
pe Kmp 

1860 3917541 123335 38 

1879 4349609 114641 38 

1880 4545821 130177 35 

1913 7352855 137903 53 

1930 (recensământ) 18057028 295049 61 

1977 (recensământ) 21559910 238391 90 

1992 (recensământ) 22810035 238391 96 

Notă: În 1860, suprafaţa României cuprindea Ţara Românească şi Moldova, plus cele trei 
judeţe din sudul Basarabiei. 

 



280 
 

 

În 1879, suprafaţa ţării s-a redus prin atribuirea Rusiei a celor trei judeţe 
din sudul Basarabiei. În 1880 teritoriul României includea şi partea de nord a 
Dobrogei (Constanţa, Tulcea). În 1913, suprafaţa ţării cuprindea Vechiul Regat 
plus Cadrilaterul Dobrogei (Caliacra şi Durostor). 

În 1930 România Mare era formată din Vechiul Regat, căruia i s-au adă-
ugat Basarabia, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul. Noile provincii 
însumau 157.146 Kmp (53,3% din suprafaţa ţării), cu 9265744 locuitori (51,3% 
din populaţia totală). 

În 1977 şi, respectiv, în 1992, suprafaţa României apare diminuată cu 
57549 Kmp, din care Basarabia – 44422 Kmp, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa 
– 6340 Kmp şi Cadrilaterul – 6787 Kmp. 

Pe provincii istorice, situaţia României Mari la recensământul din 1930 
era cea din tabelul nr. 53. 

Contribuţia noilor provincii la România Mare a fost: Transilvania, Bana-
tul, Crişana-Maramureş: 30,7% la populaţie şi 34,6% la teritoriu; Basarabia: 
15,9% la populaţie şi 15,1% la teritoriu; Bucovina: 4,7% la populaţie şi 3,5% la 
teritoriu. Practic, Vechiul Regat şi-a dublat teritoriul şi populaţia. 

 
Tabelul nr. 53 

Populaţia şi suprafaţa României  
pe provincii (1930) 

 
Perioada Populaţia % Suprafaţa % Locuitori/ 

Kmp 

ROMANIA 18057028 100,0 295049 100,0 61 

Oltenia 1513175 8,4 24078 8,2 63 

Muntenia 4029008 22,3 52505 17,8 77 

Dobrogea 815475 4,5 23262 7,9 35 

Moldova 2433596 13,5 38058 12,9 64 

Basarabia 2864402 15,9 44422 15,1 64 

Bucovina 853009 4,7 10422 3,5 82 

Transilvania 3217988 17,8 62229 21,1 52 

Banat 939958 5,2 18715 6,3 50 

Crişana şi 
Maramureş 

1390417 7,7 21338 7,2 65 

 
Pentru o analiză demografică, în special în ceea ce priveşte dinamismul, 

este nevoie ca numărul populaţiei să fie recalculat la suprafaţa actuală a Ro-
mâniei (238391 Kmp). 
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Tabelul nr. 54 
Numărul populaţiei României în perioada 1886 – 1992 

 
Data recensământului Numărul populaţiei 

sau estimaţie 
Rata medie anuală 
între două date (%) 

31 dec. 1886 (E) 9530000 - 

31 dec. 1912 (R) 12768399 1,2 

29 dec. 1930 (R) 14280729 0,6 

6 apr. 1941 (R) 16126063 1,1 

25 ian. 1948 (R) 15872624 - 0,2 

21 febr. 1956 (R) 17489450 1,2 

15 mar. 1966 (R) 19103163 0,9 

5 ian. 1977 (R) 21569910 1,1 

7 ian. 1992 (R) 22810035 0,4 

1 ian. 1998 (E) 22526093 - 0,2 

 
Rata medie anuală de creştere măsoară dinamismul demografic al unei 

populaţii. O populaţie cu o rată de creştere de 1% anual are şansa să se du-
bleze în 70 de ani, cu o rată de 2% perioada de dublare este de mai puţin de 
35 de ani, iar cu 0,5%, anual dublarea numărului populaţiei se poate face în 
139 ani. Cu o rată de creştere negativă, numărul populaţiei are perspectiva 
scăderii. Să mai amintim că rata de creştere exprimă evoluţia soldului naşteri-
lor şi deceselor (populaţia de tip închis) şi a soldului migraţiei internaţionale 
(populaţia de tip deschis). 

Pentru o perioadă de un secol, remarcăm că rata medie anuală de creş-
tere a fost cuprinsă între 0,4% şi 1,2%, uneori chiar mai mare. Or, asemenea 
rate s-au înregistrat între 1886 şi 1912 şi 1948 – 1956, legate de o anumită fa-
ză a tranziţiei demografice, anume când s-a realizat o scădere rapidă a mortali-
tăţii, în condiţiile în care natalitatea a continuat să fie, încă, înaltă. O ultimă pe-
rioadă cu o asemenea rată înaltă este cea cuprinsă între 1966 şi 1977, când 
natalitatea a crescut brusc, ca urmare a efectului măsurilor adoptate împotriva 
întreruperilor de sarcină (Decretul nr. 770 din 1966). 

Dar tendinţa seculară de scădere a natalităţii, conformă cu tranziţia de-
mografică, s-a continuat; excedentul natural s-a diminuat sistematic: a ajuns la 
0,6 % anual, apoi la 0,4%. Or, a intervenit o tendinţă nouă: după Revoluţia din 
Decembrie 1989, s-a produs o puternică emigraţie, în aşa fel încât, în anii 1990 
şi 1991, rata a devenit negativă, iar numărul populaţiei României a început să 
scadă. Această tendinţă se manifestă pentru prima dată în perioada postbelică; 
consecinţele sunt, deocamdată, imprevizibile. 

Tranziţia demografică 

Într-o anumită fază a dezvoltării sale, o societate cunoaşte şi o profundă 
schimbare demografică. Factori precum creşterea economică, urbanizarea, 
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dezvoltarea sistemului de învăţământ, progresele medicinii şi ale igienei, 
emanciparea femeii – într-un cuvânt, procesul de modernizare a societăţii – 
determină modificări în regimul demografic al populaţiei respective. Procesul 
se numeşte tranziţie demografică, prin care se înţelege trecerea de la nivelu-
rile ridicate ale natalităţii şi mortalităţii la niveluri mai scăzute; altfel spus, trece-
rea de la regimul demografic tradiţional la cel modern. Ţările din Europa de 
Vest şi de Nord au fost primele care au cunoscut acest proces. Cele trei faze 
caracteristice ale tranziţiei demografice sunt: începutul scăderii mortalităţii; 
scăderea natalităţii, cu un oarecare decalaj; reechilibrarea celor două compo-
nente ale mişcării naturale a populaţiei. În faza a doua, excedentul natural 
creşte, revenind la „normal‖ în ultima fază. 

România nu face excepţie de la modelul european, cu deosebirea că tran-
ziţia demografică a început mai târziu, în schimb durata sa a fost mai scurtă. 

Seria de date prezentate în tabelul nr. 55 se referă la teritoriul actual al 
României. 

Scăderea mortalităţii, ca tendinţă fermă, de lungă durată, începe în ulti-
mii ani ai secolului al XIX-lea şi primii ani ai secolului al XX-lea; natalitatea în-
cepe să scadă după primul război mondial. Între 1920-1930 se înregistrează 
cel mai ridicat excedent natural. Distanţa între începutul primei faze şi celei de 
a doua a fost de 25-30 ani. După cel de-al doilea război mondial, continuă scă-
derea mortalităţii şi a natalităţii, prima cu un ritm mai rapid. Se poate afirma că 
tranziţia s-ar fi încheiat în anii 1966-1979, deci durata ei totală ar fi fost de 70-
75 ani. 

Tabelul nr. 55 
Natalitatea, mortalitatea şi excedentul natural 
   al populaţiei României, în periada1886-1997 

 
Perioada la 1000 locuitori 

Născuţi vii Decese Excedentul natural 

1886-1890 42,1 30,1 12,0 

1891-1895 41,0 30,9 10,1 

1896-1900 39,0 28,1 10,9 

1901- 1905 37,8 26,0 11,8 

1906-1910 38,5 26,0 12,5 

1911-1915 38,2 24,9 13,3 

1916-1920 - - - 

1921-1925 36,9 22,6 14,3 

1926-1930 34,9 21,3 13,6 

1931-1935 32,1 20,0 12,1 

1936-1940 29,2 18,9 10,3 

1941-1945 - - - 

1946-1950 25,2 16,5 8,7 

1951-1955 24,8 11,4 13,4 

1956-1960 21,6 9,6 12,0 
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Perioada la 1000 locuitori 

Născuţi vii Decese Excedentul natural 

1961-1965 15,8 8,6 7,2 

1966-1970 19,8 9,3 10,5 

1971-1975 19,3 9,4 5,9 

1976-1980 18,9 9,8 9,1 

1981-1985 15,6 10,3 5,3 

1986-1989 16,4 10,8 5,6 

1990 13,6 10,6 3,0 

1991 11,9 10,9 1,0 

1992 11,4 11,6 - 0,2 

1993 11,0 11,6 - 0,6 

1994 10,9 11,7 - 0,8 

1995 10,4 12,0 -1,6 

1996 10,2 12,7 - 2,5 

1997 10,5 12,4 - 1,9 

 

Unele măsuri de politică natalistă (interzicerea avorturilor, lipsa de con-
traceptive, unele măsuri economice de stimulare a natalităţii) au determinat 
fluctuaţii în evoluţia natalităţii. Tendinţa a fost însă cea de scădere. După eve-
nimentele din decembrie 1989, natalitatea atinge nivelurile cele mai scăzute 
din perioada postbelică; mortalitatea a cunoscut, în special în ultimii ani ai re-
gimului totalitar, o creştere care se exprimă atât în rata brută de mortalitate cât 
şi în reducerea speranţei de viaţă la naştere, a cărei valoare nu a ajuns la 70 
ani pentru întreaga populaţie. 

Minorităţi naţionale 

În cei 15 ani care au trecut de la recensământul din 1977, s-au produs 
schimbări importante în numărul diferitelor naţionalităţi. A continuat emigrarea 
germanilor şi a evreilor, după decembrie 1989 se înregistrează o emigraţie mai 
intensă, care cuprinde şi persoane de naţionalitate română. 

Etniile cu efectivele numerice mai importante sunt maghiarii şi germanii. 
Ungurii fac parte din triburile ugro-finice, originare din Asia Centrală, fi-

ind păstori nomazi. Vreme îndelungată, ei au locuit în zona de stepă şi silvo-
stepă dintre Urali şi Marea Caspică. Sub presiunea pecenegilor, o importantă 
ramură a ungurilor se stabileşte în Başkiria. În 889, ungurii migrează spre vest, 
stabilindu-se în Etelkuzu (―ţara de pe râu‖). Cel mai puternic trib ajunge, spre 
sfârşitul secolului al IX-lea, tribul magyar, denumit – în Europa – unguri. În 862, 
cete de călăreţi devastează Panonia. La aşezarea în Câmpia Panoniei, ungurii 
au întâmpinat o rezistenţă generală din partea autohtonilor (bulgari, slavi, ro-
mâni). În anii 896-900, triburile ugro-finice ale ungurilor, conduse de Arpad, se 
stabilesc în Panonia. Stefan I (997 – 1038) unifică aceste triburi, adoptă creşti-
nismul şi se proclamă, în anul 1000, rege. În secolele I – XIII, ungurii ocupă 
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Transilvania, desfiinţând formaţiunile statale româneşti. Până în 1541, Transil-
vania are o anumită autonomie în cadrul regatului ungar. 

Secuii s-au aşezat în teritoriul denumit, mai târziu, Trei Scaune, Odor-
hei, Ciuc şi Mureş. După unii istorici, secuii ar fi descendenţii hunilor, după alţii 
– ai gepizilor. Secuii s-au suprapus peste o veche populaţie românească, care 
s-a menţinut până astăzi, în partea de răsărit a Ciucului, în partea de vest a 
departamentului Mureş şi în sud-estul departamentului Trei Scaune. 

Germanii cuprind atât pe saşi (saxoni), cât şi pe şvabi. 
Saşii sunt cei mai vechi: prima atestare documentară este din 1142. În 

1992, s-au sărbătorit 850 de ani de la acest eveniment. 
Stabilirea lor în Transilvania s-a făcut succesiv; ea a fost încurajată de 

regii maghiari. Aşadar, au fost colonizaţi mai întâi saşii şi, ulterior, şvabii, eve-
nimentele petrecându-se în secolul al XII-lea. Primii imigranţi germani au făcut 
parte din mişcarea provocată de cruciade. Unii erau din Flandra, alţii din Valea 
Rinului şi a Mosellei. Ei s-au stabilit pe Valea Mureşului, apoi în regiunea dintre 
Olt şi Târnava Mică. Cei din Sibiu au sosit mai târziu, cam în aceeaşi perioadă 
în care s-au stabilit saxonii în împrejurimile Bistriţei. Centrele cele mai impor-
tante au fost: Sibiul, Braşovul, Mediaşul, Sighişoara, Sebeşul Săsesc, Bistriţa 
şi Reghinul Săsesc (―Siebenbürgen‖). 

Un rol important în consolidarea saşilor l-a avut diploma acordată aces-
tora de către regele Ungariei, Andrei al II-lea, în 1224, prin care aceştia pri-
meau o serie de privilegii. 

Şvabii au fost aduşi în Banat, în secolul al XVIII-lea, de către habsburgi, 
ca şi în Bucovina, după 1775. 

Despre celelalte minorităţi naţionale, va fi vorba într-un alt material. 

Populaţia României după religie 

Potrivit instrucţiunilor metodologice, răspunsurile la caracteristicile „naţi-
onalitate‖, „limba maternă‖ şi „religie‖ se înscriu, de către recenzori, pe baza 
declaraţiei libere a fiecărei persoane recenzate. Instrucţiunile nu dau nici un fel 
de detalii, privind modul cum trebuie înţelese aceste caracteristici. În istoria re-
censămintelor populaţiei din România şi din alte ţări, rezultatele au fost, uneori, 
contestate, discutate, puse chiar sub semnul îndoielii. Această eventualitate 
este posibilă, într-un grad chiar mai mare, la rezultatele privind religia. Mai în-
tâi, în cei 45 de ani de totalitarism comunist, cu presiunile sale ideologice şi 
politice la adresa religiei, ignoranţa populaţiei în problemele confesionale a 
crescut considerabil. Nici persoanele recenzate şi nici recenzorii nu erau suf i-
cient de lămuriţi în această privinţă. 

Este un capitol important în tehnica recensămintelor şi a sondajelor care 
se ocupă de psihologia răspunsurilor pe care le dau persoanele recenzate sau 
intervievate. Vom avea ocazia să exemplificăm asemenea situaţii. Prin urmare, 
s-ar impune cercetări suplimentare pentru a se cunoaşte veridicitatea rezultate-
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lor. Nu poate fi evitată nici întrebarea: ce înţelege persoana recenzată prin 
apartenenţa sa la religia declarată? În anchetele sociologice, psihologice etc., 
întrebarea este nuanţată, indicându-se criterii, precum: frecventarea bisericii, 
acceptarea Sfintelor Taine ale Botezului sau Euharistiei (pentru confesiunile 
creştine care le recunosc), alimentaţia rituală şi altele asemenea. Probleme 
speciale se ridică şi în cazul familiilor mixte, al copiilor minori. Desigur, depinde 
în mare măsură de nivelul de instruire al populaţiei, de gradul de informare a 
acesteia. 

După cum s-a arătat în capitolul II, persoanele care s-au declarat aparţi-
nând religiei ortodoxe reprezintă 86,8% din populaţia totală, persoanele care 
aparţin religiilor creştine (ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, confesiuni-
lor protestante şi neo-protestante) se ridică la 22645324, adică 99,3% din tota-
lul populaţiei. Populaţia României este creştină: ortodoxiei îi aparţin românii, 
în majoritate covârşitoare, romii (ţiganii), ruşii (cu excepţia lipovenilor), ucraine-
nii, sârbii, grecii, armenii. 

Aşadar, România se prezintă ca un stat unitar, atât în ceea ce pri-
veşte proporţia românilor, cât şi în privinţa proporţiei religiei ortodoxe. 
Astăzi, când consideraţiile geo-politice şi geo-istorice sunt obligatorii, trebuie 
să le adăugăm pe cele etnice şi confesionale, fără de care cu greu se pot în-
ţelege situaţiile apărute în ultimii ani, în spaţiul geo-politic şi cultural al acestei 
părţi a Europei. Câteva exemple ilustrative: sârbii sunt ortodocşi, croaţii şi slo-
venii sunt catolici, o bună parte a populaţiei din Bosnia-Herţegovina aparţine 
religiei musulmane, azerii sunt musulmani, armenii sunt creştini ortodocşi, gru-
zinii sunt creştini ortodocşi, iar populaţia abhază aparţine religiei musulmane. 
Mai amintim că populaţia Libanului este în proporţie de 90% arabă, dar 50% 
sunt musulmani şi 50% aparţin religiei creştine, în diferite variante (ortodoxă, 
catolică, maronită). 

Biserici, religii, confesiuni, secte 

Cele 13 religii „creştine‖ din România, pentru care s-au publicat date, au 
istorii diferite, care vor fi, pe scurt, evocate. Dintr-un trunchi comun, s-au des-
prins, de-a lungul timpului, o serie de biserici, proces ce se continuă şi astăzi. 
Mai întâi, biserica ortodoxă şi romano-catolică, apoi reformată, cu bisericile 
protestante; mai târziu cele neo-protestante. Cum s-au născut şi, mai ales, 
cum au pătruns pe pământul României ? Un capitol de istorie culturală, pentru 
care autorul acestor însemnări nu poate aduce decât câteva informaţii: mai cu-
rând unele repere cronologice. 

În istoria răspândirii creştinismului în Imperiul Roman, un moment impor-
tant îl constituie Edictul de toleranţă de la Milano (313), dat de Constantin cel 
Mare (306-337), precum şi convocarea primului Conciliu ecumenic de la Nice-
ea (325). Creştinismul ajunge religie de stat în întregul Imperiu Roman; în cel 
de Apus, până la căderea acestuia (476), iar în cel de Răsărit, până la căderea 
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Constantinopolului (1453). Cele două centre spirituale au fost Constantinopolul 
şi Roma, în persoana patriarhului de la Constantinopol şi a papei de la Roma. 

În ciuda unor erezii care au apărut, religia creştină era una, sub raport 
doctrinar. În anul 1054, cele două comunităţi creştine se despart: Marea 

Schismă (gr.  – a despica, a sparge, a rupe, a separa şi  – spar-
gere, separare prin rupere). De atunci, istoria creştinismului distinge: religia 

ortodoxă (gr.  – dreaptă credinţă) şi romano-catolică (gr. 

 – general, universal). S-au făcut încercări de împăcare, de-a lungul 
istoriei, dar ele nu s-au soldat cu un succes. 

Creştinismul s-a răspândit pe teritoriul României de astăzi, în primele se-
cole d. Ch.; etnogeneza poporului român s-a produs concomitent cu creştina-
rea populaţiei străromâne. Propovăduitorul creştinismului a fost Sfântul Apostol 
Andrei. Creştinismul care s-a dezvoltat în nordul Dunării era acelaşi cu cel din 
Asia Mică, Grecia, Egipt, Palestina. Spre deosebire de alte popoare – bulgarii, 
ungurii, cehii, polonezii sau ruşii – a căror creştinare este precis datată, legată 
de numele unui principe sau rege, sau al unor misionari – creştinismul la ro-
mâni este de dată foarte veche, atestat arheologic şi literar. Bulgarii au primit 
creştinismul pe vremea ţarului Boris (852-889), ruşii – în anul 988, în timpul 
cneazului Kievului, Vladimir (980-1015), ungurii – în anul 1000, pe vremea re-
gelui Stefan I (997-1038), polonezii – în anul 966, pe timpul regelui Mieszko I 
(960-992), în marele cnezat al Moraviei, creştinismul a fost adus de Chiril şi 
Metodiu (863-864). 

Datorită unor împrejurări istorice, creştinismul poporului român s-a dez-
voltat în orbita Imperiului Bizantin, a culturii şi civilizaţiei bizantine. În istoria cul-
turii, s-a discutat mult despre avantajele şi dezavantajele apartenenţei poporu-
lui român la religia ortodoxă, ce s-ar fi întâmplat dacă ţara noastră rămânea în 
orbita Romei. Conchidem că poporul român, în marea sa majoritate, aparţine 
religiei ortodoxe, aceaşi pe care o împărtăşesc grecii, bulgarii, sârbii, ruşii, 
ucrainenii. În timp ce biserica romano-catolică depăşeşte limitele naţionale, 
papa de la Roma fiind capul acestei religii, religia ortodoxă a fost organizată pe 
criterii naţionale. Bisericile ortodoxe sunt autocefale, au în fruntea lor patriarhi 
sau mitropoliţi primaţi, legătura cu patriarhia de la Constantinopol este de ordin 
canonic. 

După Marea Schismă din 1054, în occidentul Europei au avut loc mişcări 
îndreptate împotriva bisericii romano-catolice, a papalităţii, având adesea şi 
caracter social şi naţional. Apărute în diverse ţări catolice, aproximativ în ace-
eaşi perioadă, ele sunt cuprinse sub denumirea generală de Reformă. În for-
mularea cea mai generală, Reforma desemnează mişcarea social-politică anti-
catolică şi antifeudală, care s-a desfăşurat în secolul al XVI -lea, în particular în 
a doua jumătate, având ca rezultat formarea de religii protestante sau refor-
mate, care s-au desprins din biserica romano-catolică. Reforma a avut precur-
sori, printre care pe englezul John Wycliffe (1330-1384) şi cehul Jan Hus 
(1369-1415). Husismul prezintă interes şi pentru istoria culturii şi limbii române. 
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Dar – cum am mai afirmat – perioada cea mai importantă este prima jumătatea 
secolului al XVI-lea. Printre reformatorii cei mai reprezentativi, vom menţiona 
pe cei care au contingenţă cu ţara noastră. Germanul Martin Luther (1483-
1546) este întemeietorul protestantismului german; francezul Jean Calvin 
(1509-1564) este întemeietorul calvinismului (a fost şi conducătorul republici 
teocratice din Geneva, în 1561); elveţianul Ulrich Zwingli (1484-1531), înteme-
ietorul unei religii protestante care a fuzionat cu calvinismul; scoţianul John 
Knox (1505-1575), unul din întemeietorii presbiterianismului; Philip Melanchton 
(1497-1560), colaboratorul principal al lui Luther şi continuator al mişcării pro-
testante germane, după moartea lui Luther. Au apărut, deci, religii protestante 
sau reformate: 

1. Luteranismul sau protestantismul german, doctrină fondată de Luther 

şi sintetizată în „Confesiunea de la Augsburg‖ (1530), redactată de Ph.  
Melanchton. Această religie poartă denumirea de „religie evanghelică de con-
fesiune augustană‖ (―evanghelische Kirche Augsburger Bekenntnis‖). Termenul 
de augustan vine de la Augsburg (Bavaria) – oraşul lui August. Să mai amintim 
că în Augsburg s-a încheiat în 1555, pacea religioasă între principii germani 
protestanţi şi împăratul Carol V, adoptându-se principiul „Cujus regio ejus reli-
gio‖ – supuşii unui principe adoptau religia acestuia. Luteranismul s-a răspândit 
în Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda. El a pătruns şi în Ro-
mânia, în special în Transilvania. 

2. Calvinismul, denumit religie reformată calvină, a rezultat din conto-

pirea doctrinei lui Calvin şi Zwingli (1542). Religia s-a răspândit în Elveţia, în 
Franţa (protestanţii calvini se numesc hughenoţi), în Ungaria şi în Transilvania. 

3. Unitarianismul, doctrină protestantă antitrinitariană (negarea Sfintei 

Treimi), apărută în câteva state din Europa, răspândită în Transilvania, unde 
unitarienii s-au contopit cu socinienii. 

Aceste trei religii ne interesează în mod special, fiindcă ele sunt răspân-
dite şi în România. 

Amintim că, din aceeaşi categorie de religii protestante sau reformate, 
fac parte biserica anglicană – biserică de stat în Anglia – şi biserica 
presbiteriană, răspândită în special în S.U.A. 

Aceste religii (biserici) numite protestante sau reformate, se deosebesc 
de biserica catolică aceasta sub raport doctrinar şi organizatoric, rămânând 
însă creştine. Din religiile protestante, apărute în principal în secolul al XVI-lea, 
s-au desprins noi religii, în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 
Termenul cel mai frecvent folosit este cel de secte neo-protestante, aflate, şi 
ele, în plină diversificare, inclusiv în România. 

Dintre aceste secte, recensământul nostru din 1992 nominalizează: bap-
tiştii, adventiştii, penticostalii şi creştinii după Evenghelie. 

Baptiştii (gr.  – a boteza, a scufunda în apă;  – botez) 

reprezintă adepţii unei secte creştine neo-protestante, întemeiată de englezul 
John Smyth în 1631. Potrivit acestei doctrine, botezul trebuie administrat adulţi-



288 
 

 

lor, şi nu copiilor. Ramura americană se datorează englezului Roger Williams, 
refugiat în America în 1631. Astăzi, în S.U.A., baptiştii reprezintă una dintre 
cele mai importante confesiuni. 

Adventiştii (lat. adventus – venire, sosire), adepţii unei religii care pro-
povăduieşte a doua venire a lui Hristos şi întemeierea „Împărăţiei de 1000 de 
ani‖. Fondatorul ei este fostul baptist american William Miller, care şi-a expus 
doctrina în 1843. Adventiştii s-au diversificat, cei mai cunoscuţi fiind adventiştii 
de ziua a şaptea şi adventiştii reformişti. 

Penticostalii sau Biserica lui Dumnezeu Apostolică (gr.  

şi –  cincizecimea), se revendică de la evenimentul cunoscut sub 
denumirea de „Pogorârea Sfântului Duh‖, când la cincizeci de zile de la Învie-
rea Domnului, Duhul Sfânt s-a lăsat peste Apostoli. Întemeiată de un pastor 
baptist, Carol Perham, la începutul secolului al XX-lea în America, adepţii 
acestei secte afirmă că Sfântul Duh s-a pogorât a doua oară asupra unui nu-
măr mic de credincioşi, la 3 ianuarie 1911. Accentuează asupra „grăirii în limbi‖ 

(-), aşa cum s-a întâmplat în ziua Pogorârii Sfântului Duh. 
Creştinii după Evanghelie (sau evangheliştii) au apărut în Elveţia, la 

sfârşitul secolului al XIX-lea. Convingerea acestora este aceea că viaţa lor este 
în perfectă armonie cu Sfânta Evanghelie. Propovăduitorul acestei confesiuni 
în România este fostul preot ortodox, Tudor Popescu (―tudoriştii‖). 

Există încă multe alte secte (nazarinenii sau pocăiţii, martorii lui Jehova), 
dar care nu sunt nominalizaţi în datele publicate ale recensământului din 1992. 

Cum s-au răspândit religiile protestante şi sectele neo-protestante în 
România ? Aria principală o constituie Transilvania, Banatul şi Crişana-
Maramureş. 

La apariţia religiilor protestante (luterană, calvinistă, unitariană) în secolul 
al XVI-lea, populaţia de pe teritoriul actual al României aparţinea, în principal, 
religiei ortodoxe – românii din cele trei ţări (Ţara Românească, Moldova şi 
Transilvania); germanii (saşii), maghiarii (inclusiv secuii) erau romano-catolici. 

Prima religie protestantă sau reformată care a pătruns în Transilvania 
este cea luterană (―confesiune augustană‖) şi este legată de numele umanistu-
lui braşovean Johannes Honterus (1498-1549), contemporan cu Martin Luther. 
El a reformat biserica săsească din Braşov (1542), religia luterană a fost îm-
brăţişată de marea majoritate a saşilor. 

A doua religie protestantă sau reformată care a pătruns, curând după 
cea luterană, în Transilvania, a fost religia calvinistă răspândindu-se în special 
în rândul populaţiei maghiare. Al treilea „val‖ îl reprezintă unitarienii, principalul 
conducător fiind Francise David (1510-1579). Deşi unitarienii sunt răspândiţi şi 
în alte ţări, această religie (la care s-au adăugat şi socinienii) este considerată 
ca un produs tipic ardelenesc, reprezentându-i pe protestanţii radicali. Să mai 
adăugăm şi biserica evanghelică sinodo-presbiteriană, din categoria religiilor 
protestante, numărând circa 21221 de credincioşi în Transilvania. Din istoria 
poporului român, ştim că luteranii şi calviniştii au deşfăşurat o susţinută muncă 
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de prozelitism, pentru a-i atrage pe români la noile religii. Efectul benefic al 
acestei activităţi a fost traducerea cărţilor religioase în limba română. Un mo-
ment caracteristic îl reprezintă Coresi (1510-1581). În 1674 bisericile ortodoxe 
române din Transilvania trec sub jurisdicţia episcopului calvinist. În 1675, sino-
dul de la Alba Iulia al Bisericii ortodoxe decide să suspende preoţii care conti-
nuau să oficieze liturghia în slavonă şi nu în limba română. 

Acestea sunt, deci, religiile protestante care s-au răspândit în România. 
Ele nu au avut nici o influenţă asupra românilor, care au continuat să ţină de 
biserica ortodoxă tradiţională. 

Cu sectele neo-protestante, situaţia este alta. Ele s-au răspândit, iniţial, 
în Transilvania, apoi şi în celelalte provincii istorice. 

Baptismul a pătruns la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului 

nostru, venind din Germania, prin Ungaria şi începând a se răspândi printre 
românii din Transilvania, mai ales în judeţele Arad şi Bihor. După 1918, bap-
tismul se răspândeşte în Bucovina, Moldova şi Muntenia. 

Adventismul a pătruns la sfârşitul secolului trecut; în 1890, a ajuns în 
Bucureşti. Astăzi, adventiştii sunt răspândiţi în toată ţara, în diversele variante 
(adventiştii de ziua a şaptea, adventiştii reformaţi etc.). 

Penticostalii au venit direct din America, prin câţiva români, care aveau 
şi o revistă „Vestitorul Evangheliei‖. 

Evangheliştii sau creştinii după Evanghelie au ajuns în România la 
sfârşitul acestui secol (Sibiu, apoi, Iaşi şi Bucureşti). Cei mai numeroşi sunt 
„tudoriştii‖. 

Un capitol aparte îl reprezintă biserica greco-catolică (―unită‖). Pentru 
înţelegerea acestei probleme, trebuie spuse câteva cuvinte despre Contrare-
formă. 

Cum o arată şi numele, Contrareforma este o mişcare împotriva Refor-
mei, iniţiată de biserica romano-catolică în cea de-a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea, sprijinită de unele state feudale din occidentul şi centrul Europei. 
Scopul era recâştigarea prestigiului bisericii romano-catolice, al papalităţii, 
sensibil diminuate de bisericile protestante. Acţiunea a cuprins şi măsuri de 

modernizare a bisericii, pe multiple planuri. 
În acest cadru trebuie plasat subiectul unirii unor biserici ortodoxe cu 

Roma. Fenomenul se numeşte „Unire‖ sau „Uniaţie‖. În urma acordurilor sur-
venite, biserica devenea „Unită‖, iar credincioşii de numeau „uniţi‖ sau „uniaţi‖. 
Astfel, sub auspiciile regatului catolic al Poloniei, în 1596 (Brest-Litovsk), o par-
te a populaţiei ucrainene acceptă „Unio‖ sau Uniaţia, adică aderă la biserica 
greco-catolică. În Galiţia, anexată de Habsburgi în 1772, aceasta era religia 
dominantă la ucraineni, rămânând ca atare până astăzi. Centrul este oraşul 
Lwov (fostul Lemberg în monarhia austro-ungară). În 1646, o asemenea unire 
are loc în Rusia Subcarpatică (Munkacevo). Ambele regiuni fac astăzi parte din 
Ucraina (regiunea Lwov şi regiunea transcarpatică, din Ucraina). De amintit că 
ucrainenii din Bucovina istorică erau, în mică măsură, adepţii religiei greco-
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catolice. Într-o asemenea situaţie s-ar afla şi biserica armeană, una dintre cele 
mai vechi biserici ortodoxe, întemeiată de Sfântul Grigore Luminătorul Armeni-
ei (biserică de stat în anul 301). Or, în decursul timpului, o parte a armenilor au 
acceptat unirea. Aşa se explică faptul că, la recensământul din 1930, am avut, 
pentru armeni, două religii: „armeno-gregoriană‖, adică ortodoxă şi „armeno-
catolică‖, adică unită cu Roma. Astăzi, în România, toţi armenii aparţin religiei 
ortodoxe, sub denumirea de „religie armeană‖. 

Unirea bisericii ortodoxe române din Transilvania s-a produs în anumite 
condiţii istorice. Prin Diploma leopoldină, din 4/14 decembrie 1691, Transilva-
nia a fost subordonată Imperiului austriac. Poarta recunoaşte ocuparea Tran-
silvaniei de către austrieci, prin pacea de la Karlovac (26 ianuarie/ 5 februarie 
1699). La 27 martie 1697, sinodul de la Alba Iulia (mitropolitul Teofil) acceptă 
unirea bisericii ortodoxe române cu Roma. La 7/17 octombrie 1698, mitropolitul 
Atanasie Anghel, împreună cu 38 de protopopi, acceptă unirea cu Biserica ro-
mano-catolică, cu condiţia menţinerii ritului vechi şi extinderii privilegiilor cleru-
lui catolic asupra clerului unit. La 16/26 aprilie1699, prima Diplomă leopoldină 
recunoaşte clerului unit aceleaşi privilegii cu ale clerului catolic; a doua Diplo-
mă leopoldină (19/30 martie 1701) confirmă aceste privilegii, dar ea nu se apli-
că datorită opoziţiei naţiunilor privilegiate din Transilvania. Mai departe, desfă-
şurarea evenimentelor se cunoaşte din manualele de istorie. Importantă în uni-
rea cu Roma este recunoaşterea papei de la Roma drept cap al creştinătăţii. 
Celelalte condiţii, de ordin dogmatic, sunt mai puţin importante(―filioque‖, azi-
ma, Purgatoriul). Consecinţa unirii cu Roma a fost aceea că români din Tran-
silvania formau două biserici. La recensământul populaţiei din 1930, populaţia 
greco-catolică (în graniţele de atunci ale României) se cifra la1427391 (7,9% 
din populaţia totală), iar în Transilvania – 1001527 (31% din populaţia provinci-
ei), depăşind proporţia populaţiei ortodoxe. Majoritatea covârşitoare a credin-
cioşilor greco-catolici erau românii; o parte redusă o reprezentau alte naţionali-
tăţi (ucrainenii, de pildă). 

În 1948, prin Decretul din 4 august asupra cultelor religioase din Româ-
nia, biserica greco-catolică este forţat reunificată cu biserica ortodoxă. După 
Revoluţia din Decembrie 1989, această măsură a fost abrogată, biserica 
greco-catolică redobândindu-şi statutul legal. Ce s-a întâmplat în anii 1948-
1989 – nu ne referim la arestările şi persecuţiile pe care le-au cunoscut credin-
cioşii greco-catolici şi clericii lor – se poate afla din rezultatele recensământului 
populaţiei din 1992, care consemnează 223327 persoane de religie greco-
catolică sau 1% din populaţia totală, doar cu 2503 mai mulţi decât penticostalii. 

Despre celelalte religii, câteva cuvinte. Religia mozaică este religia 
evreilor, între religie şi naţionalitate este perfectă concordanţă. Religia musul-
mană (în 1930, s-a înregistrat ca „mahomedană‖) a fost fondată de profetul 
Mahomed (circa 570-632, născut la Mecca), reformator religios arab, sub de-
numirea de islamism (mahomedanism). Cronologia noii religii începe cu anul 
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622 (data „Hegirei‖). În România, acestei religii îI aparţin turcii şi tătarii, care 
sunt „sunniţi‖ (şi nu „şiiţi‖). 

Biserica creştină de rit vechi (la recensământul din 1930, înregistrată 
ca religie „lipoveană‖) este religia ruşilor care s-au desprins de biserica ortodo-
xă rusă, la sfârşitul secolului al XVII-lea, ca urmare a neacceptării reformelor 
patriarhului Nikon. Adepţii acestei orientări se numesc „raskolniki‖, ceea ce în-
seamnă „schismatici‖, iar ei folosesc expresia de „staroverţî― (partizani ai cre-
dinţei vechi). Fiind persecutaţi de autorităţile ţariste, ei au părăsit Rusia şi s-au 
stabilit în Delta Dunării, nordul Dobrogei şi în Bucovina istorică, fondând aici 
mitropolia de la Fântâna-Albă (astăzi, Ucraina). Sunt cunoscuţi sub numele de 
lipoveni (mai înainte, filipovani, după Filip, unul dintre conducătorii lor). Deci, 
corectă este denumirea „biserica creştină de rit vechi‖ şi „nu religia lipoveană‖. 

Biserica ortodoxă de stil vechi cuprinde pe ortodocşii care nu acceptă 
stilul nou. Prin Decrectul lege din 5/18 martie 1919, se introduce în România 
calendarul gregoria în locul celui iulian. Ziua de 1 aprilie 1919 devine 14 aprilie. 
Biserica ortodoxă română introduce, în 1924, stilul nou, decizie care nu a fost 
acceptată de către toţi credincioşii şi clericii. La timpul său, au fost mişcări în 
judeţele Neamţ, Bacău, Suceava. De menţionat că unele biserici ortodoxe na-
ţionale (rusă, bulgară) respectă, şi astăzi, stilul vechi. Românii ortodocşi din 
regiunea Cernăuţi (Ucraina) şi din Republica Moldova practică stilul vechi. În 
România, numărul acestora, numiţi şi „stilişti‖, este de 32228. 

Pentru a sintetiza informaţiile cu privire la religiil existente, astăzi, în Ro-
mânia, dăm următorul tabel: 

 
Tabelul nr. 56 

Populaţia României pe grupe de religii (1992) 

 
 Numărul de per-

soane 
% 

Populaţia totală 22810035 100,0 

TOTAL RELIGII CREŞTINE 22645324 99,3 

1. Ortodoxă
1
 19862758 87,1 

2. Romano-catolică
2
 1385269 6,1 

3. Religii protestante
3
 939502 4,1 

4. Secte neo-protestante
4
 457795 2,0 

RELIGIA MUSULMANĂ 55928 0,2 

RELIGIA MOZAICĂ 9670 sub 0,1 

ALTE RELIGII 56329 0,2 

ATEI 10531 sub 0,1 

FĂRĂ RELIGIE 24314 0,1 

RELIGIE NEDECLARATĂ 8139 sub 0,1 

1 Inclusiv „biserica ortodoxă de stil vechi” şi „biseica creştină de rit vechi”; 2 Inclusiv „religia greco-
catolică”; 3 Religiile: reformată calvinistă, unitariană, evanghelică de confesiune  augustană, 
evaghelică sinodo-presbiteriană; 4 Penticostală, baptistă, adventistă, creştină după Evanghelie. 
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Din totalul populaţiei României, 99,3% aparţin religiilor creştine. Persoa-
nele aparţinând altor religii, ateii, cei fără religie şi cei cu religie nedeclarată 
însumează 164911 sau 0,7% din populaţia totală. 

 
Religiile care numără peste 100000 de credincioşi sunt: 
 
TOTAL .................................  22810035 ......... 100,0% 
1. Ortodoxă ..........................  19802389 .........  86,8% 
2. Romano-catolică ..............  1161942 .........  5,1% 
3. Reformată (calvină) ..........   802454 .........  3,5% 
4. Greco-catolică ..................   223327 .........  1,0% 
5. Penticostală ......................  220824 .........  1,0% 
6. Baptistă .............................  109462 .........  0,5% 
 
Împreună, ele deţin aproape 98% din populaţia României. 
Efectivele populaţiei având diferite religii, precum şi structura după religie 

au cunoscut schimbări semnificative, în timp. 
Analiza repartiţiei populaţiei după religie pune în evidenţă aspecte inte-

resante. Revenim la cazul Moldovei. 

„Catolicizarea” Moldovei? 

Numărul persoanelor de religie romano-catolică a fost, în 1992, de 
1410895. În anul 1930, romano-catolici din Moldova erau în număr de aproape 
110000; în 1992, numărul s-a ridicat la 252675, reprezentând 5,3% din popula-
ţia Moldovei. Cu acest număr, romano-catolicii deţin mai mult de o cincime 
(21,7%) din numărul romano-catolicilor din România. 

Romano-catolicii sunt concentraţi în judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi. Majo-
ritatea lor covârşitoare sunt români. Moldova nu a avut, în 1992, decât 72402 
persoane de alte naţionalităţi, proporţia românilor variind între 96,7% (Sucea-
va) şi 99,4% (Vaslui). În judeţul Bacău, unde romano-catolicii au cea mai ridi-
cată proporţie (17,1%), românii deţin 98% din populaţia judeţului, maghiarii f i-
ind în număr de 4373 (0,6%). 

Ne vom urca în istorie până la Episcopia Cumaniei, de la Milcov, înfiinţa-
tă în anii 1227-1228 şi subordonată direct Sfântului Scaun, fiindcă a fost distru-
să în 1241, de invazia tătară, fără să lase, deci, urme. În schimb, după înteme-
ierea Ţării Româneşti şi a Moldovei (secolul al XIV-lea), acţiunea de catoliciza-
re s-a desfăşurat cu amploare diferită şi cu efecte variabile, ţinând seama de 
faptul că Ungaria şi Polonia erau ţări catolice. 

În timpul domniei lui Laţcu Vodă (1365-1373), călugării dominicani şi 
franciscani trec în Moldova, însuşi domnitorul a trecut la catolicism; se înfiin-
ţează prima episcopie catolică, la Siret, precum şi o mare mânăstire a călugări-
lor dominicani. Există un număr însemnat de catolici la oraşe, saşi şi germani. 



   293 

 

 

Sora sa Margareta (Muşata) era şi ea catolică. Alexandru cel Bun (1400-1432) 
se căsătoreşte, după moartea primei soţii, cu Ringala (Rimgalia), sora marelui 
duce Vitold al Lituaniei şi vară a lui Vladislav, regele Poloniei. La cererea rege-
lui Poloniei, se înfiinţează o nouă episcopie catolică la Baia, unde trăiau catoli-
cii germani, veniţi din Transilvania şi Polonia. Amintim că Alexandru cel Bun a 
înfiinţat, la Suceava, o episcopie pentru armeni. A fost, în Moldova, o acţiune 
mai puternică de răspândire a catolicismului. În Ţara Românească, acţiunea a 
fost mai redusă (episodul cu Doamna Clara), iar rezultatele nesemnificative. 

Aşadar, catolicismul a continuat să se răspândească şi să se consolide-
ze în Moldova; eronat se credea că numărul mare de romano-catolici, în 
acestă provincie istorică, s-ar datora maghiarilor, germanilor şi polonezilor. 

Repartiţia populaţiei după religie, în Transilvania, trebuie, şi ea, explicată 
istoric. 

Principii Transilvaniei au fost, cei mai mulţi, adepţii religiei calviniste; unii, 
însă, au fost romano-catolici. Ioan Sigismund Zapolya, principe al Transilvaniei 
între 1541-1551 şi 1556-1571, a fost primul care a susţinut calvinismul, apoi 
unitarianismul. În schimb, Stefan Báthory, voievod al Transilvaniei (1571-1575) 
şi principe al Transilvaniei (1575-1580 – fost şi rege al Poloniei – era catolic. 
Sigismund Báthory, principe al Transilvaniei între 1581-1602, cu întreruperi, 
era, de asemenea, catolic. Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei (1613-
1629), apoi Gheorghe Rakoczi I (1630-1648) şi Gheorghe Rakoczi II (1648-
1660) au susţinut calvinismul. Principele Mihai I Apafi (1661-1690) îşi încheie 
domnia în momentul în care austriecii ocupă Transilvania. Or, habsburgii, fiind 
catolici, au favorizat catolicismul în Transilvania. 

Confesiunile neo-protestante au, şi ele, un specific al lor în repartizarea 
teritorială. 

Dăm un singur exemplu – o invitaţie la reflecţie – fiindcă se referă la o 
parte a Bucovinei istorice (tabelul nr. 57). 

 
Tabelul nr. 57 

Situaţia repartiţiei în funcţie de religie şi naţionalitate 
a populaţiei Judeţului Suceava. 1992  

 
Religia Număr %  Naţionalitatea Număr % 

TOTAL 701830 100,0  TOTAL 701830 100,0 

1. Ortodoxă 635623 90,6  1.Români 678510 96,7 

2. Romano-catolică 9542 1,4  2. Maghiari 440 0,1 

3. Reformată 140 *  3. Romi (Ţigani) 5136 0,7 

4. Greco-catolică 1424 0,2  4. Germani 2376 0,3 

5. Penticostală 30650 4,4  5. Ucraineni 9549 1,4 

6. Baptistă 2584 0,4  6. Ruşi – lipoveni 2614 0,4 

7. Adventistă 3615 0,5  7. Turci 2 * 

8. Unitariană 52 *  8. Sârbi 26 * 

9. Musulmană 13 *  9. Tătari 1 * 
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Religia Număr %  Naţionalitatea Număr % 

10. Creştină după Evanghelie 3589 0,5  10. Slovaci 4 * 

11. Evanghelică de confesi-
une ugustană 

95 *  11. Bulgari 4 * 

12. Creştină de rit vechi 2469 0,4  12. Evrei 296 * 

13. Biserica ortodoxă de stil 
vechi 

7582 1,1  13. Croaţi 2 * 

14. Evanghelică sinodo-
presbiteriană 

39 *  14. Cehi 6 * 

15. Mozaică 317 *  15. Polonezi 2778 0,4 

16. Altă religie, atei, fară reli-
gie, nedeclarată 

4102 0,6  16. Greci 33 * 

    17. Armeni 26 * 

    18. Alte naţionalităţi 27 * 

Notă: * sub 0,1 %. 

 
Amintim că printre „euroregiunile‖ propuse figurează şi „euroâregiunea Pru-

tului de Sus‖ care ar cuprinde judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi (Ucraina). 
Repartiţia populaţiei după religie prezintă un interes deosebit, sub raport 

istoric, cultural, psihologic, etnic, cu reflexe geo-politice. 
Demograful, călăuzindu-se după principiul „sine ira et studio‖ şi inter-

zicându-şi orice înclinaţie apologetică, este preocupat, mai ales, de modelele 
culturale şi comportamentele demografice: acestea sunt puternic influenţate de 
religie. Amintim, doar, comportamentul familial şi cel reproductiv dependente, 
în măsură relevantă, de religie. Recensământul din 1992 a arătat că fertilitatea 
este diferenţiată nu numai pe naţionalităţi: ea variază şi după religie. Persoane-
le aparţinând religiilor neo-protestante au o fertilitate superioară mediei naţio-
nale.  



IV. PERSPECTIVE 

 
 
Cât priveşte evoluţia viitoare a României, după naţionalitate şi religie, o 

estimare este foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă, în studiul actual. Este 
greu de întreprins o proiectare a populaţiei României, în condiţiile în care nata-
litatea a cunoscut o scădere accentuată în anii 1990-1997, iar emigraţia a 
ajuns la cote înalte. Cu prilejul recensământului din 1992, s-a constatat că 
emigraţia a fost mult mai mare decât se estimase. Astfel, în 15 ani (1977-
1992), soldul migraţiei externe a fost de 778000 de persoane. Au migrat nu 
numai evreii şi germanii, dar şi persoane de alte naţionalităţi, inclusiv români. 
Emigraţia va continua şi în viitor, dar nu se poate estima structura etnică şi 
confesională a populaţiei emigrate. 

Ce ne arată datele privind emigraţia? 
 

Tabelul nr. 58 
Persoanele plecate din România, pe principalele naţionalităţi 

 
Anul Număr din care: 

  români germani maghiari 

1992 31152 18104 8852 3523 

1993 18446 8814 5945 3206 

1994 17146 10146 4065 2509 

1995 25675 18706 2906 3608 

1996 21526 16767 2315 2105 

Total 113945 72537 24088 14951 

 

În anii care au trecut de la data recensământului (7 ianuarie 1992) numă-
rul germanilor s-a redus cu 24000, iar al maghiarilor cu 15000. Au plecat şi 
72537 români, motivaţia pentru aceştia fiind predominant economică. 

Aşadar, în prezent numărul germanilor din România ar fi de circa 94000. 
Se va continua emigrarea? Să revenim la evoluţia viitoare a populaţiei Româ-
niei. Din 1990 numărul ei scade. Reamintim că între 7 ianurie 1992 şi 1 ianua-
rie 1998, scăderea a fost de aproape 284000 persoane. Este efectul combinat 
al sporului natural negativ şi al soldului negativ al migraţiei internaţionale. 

Natalitatea a scăzut sistematic în perioada 1990-1997; rata totală de fer-
tilitate a coborât de la 2,2 copii (1989) la 1,3 copii (1997). Evoluţia mortalităţii 
populaţiei provoacă îngrijorare. 

În aceste condiţii, s-au făcut câteva estimaţii prospective cu orizonturile 
2010, 2020 şi 2025. Cea mai cunoscută este proiectarea populaţiei României, 
făcută de Comisia Naţională pentru Statistică. Există şi proiectări O.N.U.. Or, 
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toate aceste estimaţii ajung la aceleaşi concluzii: numărul populaţiei României 
va scădea în următorii 20-30 ani, cu circa 1,5-2,5 milioane. Întrebarea noastră 
este: Cum va evolua numărul populaţiei aparţinând diferitelor naţionalităţi? O 
încercare se află în sursa bibliografică

25)
 . Nu s-au luat decât românii, romii (ţi-

ganii) şi maghiarii. Celelalte naţionalităţi s-au luat global. Fiabilitatea cifrelor 
depinde de validitatea ipotezelor privind fertilitatea şi mortalitatea.  

Numărul românilor va scădea în următoarele 2-3 decenii; al maghiarilor 
va scădea ceva mai rapid, adăugându-se şi emigraţia. Certă este accentuarea 
îmbătrânirii demografice. Cum era şi previzibil numărul romilor va creşte; va 
spori totodată şi ponderea lor în populaţia ţării. Dintre minorităţile naţionale cu 
efective numerice mai reduse, previzibilă este creşterea ucrainenilor, turcilor şi 
ruşilor-lipoveni. 

O evaluare prospectivă a populaţiei României trebuie să ţină seama de 
prognozele economice. Or, şi aici incertitudinea este mare. O întrebare funda-
mentală este următoarea: ce influenţă asupra fenomenelor demografice o vor 
avea creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei ? La 
aceasta se adaugă problema politicii în domeniul populaţiei pe care o va pro-
mova Statul. 

Mai recomandabile ar fi scenariile. Important este să se evalueze conse-
cinţele pe termen lung. Evident consideraţiile geopolitice nu au voie să lipseas-
că, cum obligatorie este analiza comparativă cu situaţia demografică a ţărilor 
vecine. Se va vedea, şi cu acest prilej, cât de necesară este analiza aprofunda-
tă a structurii etnice şi confesionale a populaţiei României, pentru care studiul 
de faţă furnizează informaţiile cele mai generale.  

 

ANEXĂ 

 
Provincia 1930 1992 + sau - 

TOTAL 102282 100293 -1989 

1. Transilvania 62229 57056 -5173 

2. Banat 18715 17217 -1498 

3. Crişana-Maramureş 21338 26020 +4682 

Notă: Suprafaţa totală s-a diminuat cu 1989 kmp (1,9%) ca urmare a faptului că o parte a 
Banatului istoric a fost încorporată în Oltenia (judeţul Mehedinţi). Pe de altă parte, 
Transilvania a obţinut o porţiune din Muntenia (Predeal). În interiorul provinciilor intra-
carpatice, schimbările sunt legate de împărţirea administrativă a teritoriului. Ca atare, 
comparaţia între 1930 şi 1992 se poate face numai cu totalul celor trei provincii, cu o 
eroare minimă.

                                                        
25)

 Acad. Vladimir Trebici, conf.dr. Vasile Gheţău. Populaţia României şi minorităţile naţiona-
le: prezent şi perspective. Centrul de Cercetări Demografice. Bibliotheca Demographica, 
nr. 2, 1996. 
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„(…) Judecarea relaţiei între ţările postcomuniste şi UE este bine să iasă 
din zona iluziilor, a miturilor şi clişeelor cosmetizate; realitatea este modelată în 
mod implacabil de logica economiei de piaţă, iar aceasta nu admite „mese gra-
tuite‖, „călătorii fără bilet‖ ca regulă. În plus, oamenii politici din ţările postco-
muniste trebuie să înţeleagă că Europa occidentală însăşi se confruntă cu pro-
bleme dificile şi că, atât în primă cât şi în ultimă instanţă, interese naţionale – 
cel mai adesea definite „strâmt‖ – au întâietate‖ (Daniel Dăianu, 1996). 

Pregătirea României pentru integrarea în UE necesită, printre altele, stu-
dierea atentă a impactului acestui proces asupra pieţei muncii. În această zo-
nă, generoasă sub aspect problematic şi tensionată sub cel social, studiul su-
pune reflecţiei comunităţii ştiinţifice, partenerilor sociali şi celor implicaţi direct 
în procesul de negociere şi decizie politică câteva probleme. şi, poate, înainte 
de toate, atrage încă odată atenţia (practica tranziţiei dovedeşte că niciodată 
nu este prea mult) asupra dimensiunii social-umane a procesului de tranziţie şi 
a celui de pregătire a aderării la UE, a evitării, pe cât mai mult posibil, a unor 
inerente capcane (efecte adverse şi/sau perverse) ale măsurilor de politică 
economică într-un proces de tranziţie care se vrea (şi trebuie) racordat la valo-
rile europene, în speţă la cele ale construcţiei noii Europe, ale Europei sociale. 

Punctul de start şi, respectiv, final al abordării noastre este întemeiat pe 
convingerea, deseori afirmată şi larg acceptată în prezent, că economicul şi 
socialul sunt laturi complementare ale dezvoltării durabile, ale creşterii 
economice sănătoase. Dezechilibrele dintre aceste două componente, care 
depăşesc un anume prag de toleranţă, sunt pe termen mediu şi lung nocive, 
costisitoare, iar unele dintre ele imposibil de recuperat. Pe cale de consecinţă, 
atât la nivel naţional, cât şi la nivelul pieţei interne a UE, sunt necesare măsuri şi 
acţiuni conjugate în sectoarele industriale, comerciale, financiare, fiscale, 
ca şi în cele sociale, astfel încât echilibrele economice, sociale, politice să 
fie menţinute în zona  lor de compatibilitate. Altfel, mai devreme sau mai târ-

ziu, „nervozitatea socială‖ a sistemului „deranjează‖ progresele în plan econo-
mic, producând supraîncălziri şi derapaje periculoase prin costurile pe care le 
antrenează. şi aceasta, cu atât mai mult cu cât, pe fondul general al procesului 
de globalizare, gradul de reformare şi integrare a pieţelor este diferit. 

 

Caseta nr. 1 – Oamenii şi tranziţia 

„În ultimă instanţă, tranziţia unei ţări va fi apreciată prin prisma răspunsului dacă 
oamenii trăiesc mai bine astăzi decât înainte. Echitatea – modul în care se împart 
avantajele şi greutăţile – este importantă. Dar viaţa oamenilor în perioada de tran-
ziţie nu este doar o problemă de echitate, productivitatea muncii, esenţială pentru 
creşterea economică, depinde de cunoştinţele, deprinderile, motivaţia şi sănătatea 
oamenilor. Prin urmare, lichidarea sărăciei extreme, menţinerea capitalului uman şi 
adaptarea acestuia la nevoile unei economii de piaţă sprijină dezvoltarea, la fel ca 
şi dreptatea socială şi capacitatea de susţinere politică‖ (World Development Re-
port, 1996, From plan to market, p. 66). 
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Nu întâmplător, această temă revine cu o frecvenţă sporită deopotrivă în 
demersul şi discursul colectivităţii ştiinţifice, în cel politic şi, nu în ultimul rând, 
în cel al tehnocraţilor. 

În al doilea rând, pornim de la faptul că orice proces de integrare (inter-
naţionalizare, globalizare) are, în mod necesar, o latură şi obiective naţionale şi 
unele internaţionale. Este un proces de conciliere şi compromis între două 
principale (sau mai multe) grupuri de interese. „Dezvoltarea comunitară consti-
tuie o parte esenţială a intereselor naţionale, după cum creşterea economică şi 
dezvoltarea durabilă a fiecărei ţări constituie o componentă a dezvoltării comu-
nitare‖ (M. Beretta, 1989). 

La aceste două motivaţii am adăuga o a treia, care în România s-ar pu-
tea să aibă un impact puternic în anii 1998-1999. Este vorba de o posibilă 
schimbare de atitudine în plan social ca urmare a îndepărtării orizontului de 
speranţă în ceea ce priveşte viaţa economică şi socială.  

În ultimii ani şi cu deosebire în 1997 – pe fondul degradării situaţiei eco-
nomice şi sociale – perspectivele aderării României la NATO şi la UE au fost 
folosite şi au acţionat o bună perioadă de timp ca „ancore sui generis‖ ale 
acceptării unor costuri sociale înalte ale tranziţiei, ale „calmării‖ sau menţinerii 
în stare latentă a neliniştii sociale şi chiar a legitimităţii şi credibilităţii guvernului 
(Daniel Dăianu, 1996). Dar este evident că, în urma eşecurilor înregistrate pe 
ambele fronturi, aceste ancore îşi pierd din importanţa şi forţa lor de atracţie, 
dau semne de erodare, oboseală, incertitudine. Nu putem să omitem, în acest 
context, că incoerenţa măsurilor de reformă din 1997, erorile comise, întârzie-
rea reformei în domenii cheie, cu efecte cel puţin descurajante în planul eco-
nomiei reale, adâncirea, practic, a rupturii dintre economia nominală şi cea rea-
lă majorează costurile sociale ale tranziţiei. Preţul greşelilor, întârzierilor, in-
consecvenţelor, decorelărilor s-ar putea dovedi prea ridicat în raport cu capaci-
tatea de suportabilitate a unei bune părţi a populaţiei; ar putea spori până la 
cote de alarmă apatia şi/sau tensiunea socială care, în orice moment, se poate 
transforma în conflict social puternic, cu efecte economice grave. În ultimă ana-
liză, pune în „balanţă‖ legitimitatea şi eficienţa actului de decizie (de guverna-
re), indiferent de nivelul la care se realizează şi, vrând-nevrând, îndepărtează 
şansele integrării în structurile euro-atlantice. 

 
Caseta nr. 2 – Criterii pentru aderarea la UE 

După cum se ştie, România şi-a prezentat cererea de aderare la UE la 22 iu-
nie 1995, iar la 17 iulie 1995 Consiliul de Miniştri al UE hotărăşte aplicarea pro-
cedurii prevăzute în articolul O al tratatului Uniunii, respectiv consultarea Comi-
siei Europene. 

În 1993, Consiliul European, întrunit la Copenhaga, stabileşte criteriile pe ca-
re o ţară asociată trebuie să le îndeplinească pentru a începe negocierile în ve-
derea integrării în UE şi anume: 

 ţara asociată să aibă instituţii stabile care garantează democraţia, primatul 
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legii, drepturile omului, respectarea şi protecţia minorităţilor; 

 existenţa unor economii de piaţă funcţionale, cu capacitatea de a face faţă la 
presiunile concurenţiale şi la forţele de piaţă din cadrul Uniunii; 

 capacitatea de a-şi asuma obligaţiile ce rezultă în urma aderării, inclusiv ade-
rarea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare. Consiliul Euro-
pean a subliniat necesitatea ca în contextul stabilirii strategiei de preaderare 
să fie create condiţiile pentru o integrare gradată şi armonioasă a ţărilor 
candidate, în special prin (Madrid, noiembrie 1995): 

 dezvoltarea unei economii de piaţă; 

 adoptarea structurilor administrative; 

 constituirea unui mediu economic şi monetar stabil. 
Este deci vorba, pe de o parte, de criterii politice, economice, iar pe de alta de 
capacitatea de a-şi însuşi acquis-ul comunitar, el însuşi în evoluţie, de aliniere la 
legislaţia UE (Agenda 2000, 1997). 

 
 

În condiţiile sumar prezentate, demersul nostru este mai mult o provoca-
re, o invitaţie la dialog decât un răspuns tranşant într-un domeniu limitat, dar 
deosebit de sensibil, cel al pieţei muncii. Probabil că un răspuns ferm nici nu ar 
putea fi formulat date fiind limitele informaţiei de care cercetătorul dispune, ca 
şi cele ale propriei sale capacităţi de analiză, sinteză şi imaginaţie. Chiar şi o 
asemenea abordare limitată este benefică, dacă avem în vedere, dincolo de 
opţiunea fermă a tuturor forţelor politice pentru integrarea în structurile europe-
ne şi neliniştile pe care le provoacă într-un mediu economic şi social, cu o rată 

relativ joasă de stabilitate, marcat de contradicţii, de relaţii suficient de tensio-
nate între partenerii sociali, deseori de „intervenţii‖ neadecvate, cu caracter mai 
mult sau mai puţin administrativ, ale statului în economie. Procesul de concilie-
re dintre interesele naţionale şi cele ale integrării, pe de o parte, dintre diferitele 
grupuri de interese din interior, pe de alta, este nu numai dificil, ci şi costisitor, 
cel puţin pe termen scurt şi de ce nu am spune, în care, în spatele acţiunii for-
ţelor pieţei, aşa imperfecte cum sunt, se ascund adesea măsuri protecţioniste, 
severe din partea unor ţări membre ale UE, în faţa pericolului de dumping eco-
nomic şi social pe care ţările din spaţiul central şi est-european l-ar putea pro-
mova pe piaţa unică (internă) a UE. 



1. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ –  
O PRIORITATE. DE CE? 

 

Pentru cititorul din România – după o perioadă în care priorităţile guver-
nării au fost stabilizarea macroeconomică, ajustarea structurală, dereglemen-
tarea instituţională şi crearea altor instituţii, mecanisme şi reguli de joc ale pie-
ţei – a face din ocuparea forţei de muncă o prioritate apare la prima vedere cel 
puţin paradoxal. Dacă avem în vedere, printre altele, că foarte adesea în dis-
cursul oamenilor politici, al guvernanţilor, al unor tehnocraţi se apreciază că 
„încă avem rezerve‖ de sporire a şomajului (!), că nu am atins cotele care ar 
indica că economia se restructurează (!), acţiunea noastră în favoarea ocupării 
pare mai mult sau mai puţin hazardată. Dar, a face din dimensiunea şi intensi-
tatea şomajului  „măsura‖ principală (uneori chiar unică) a profunzimii restruc-
turării ni se pare o poziţie contraproductivă, defetistă, care lasă de o parte un 
fapt adevărat că „tranziţia se face cu oameni şi pentru oameni‖. Pe de altă 

parte, nu se poate omite faptul că şomajul este o „boală‖, o formă de entropie a 
organismului economic şi social. Iar tratamentul său cel mai durabil nu poate fi 
decât o politică consecventă, raţională, de ocupare a forţei de muncă. De altfel, 
există numeroase semnale că atât în plan ştiinţific, cât şi în cel al politicilor 
concrete, există la acest început-sfârşit de mileniu deplasări notabile în direcţia 
promovării ocupării forţei de muncă. Este, credem, timpul – dacă vrem să valo-
rificăm şi să valorizăm eficient resursele de care dispunem, să evităm fragmen-
tările sociale păguboase, să facem faţă cu succes la provocările tranziţiei şi la 
cele ale globalizării economiilor – să renunţăm la stereotipii, la „metode scum-
pe‖ fără efect util pe măsura eforturilor şi a sacrificiilor, să acţionăm în favoarea 
lucidităţii şi realismului în politica economică şi socială. Altfel, nu vom putea ieşi 
din cercul vicios în care ne zbatem de un bun număr de ani: creştere econom i-
că negativă – ineficienţă – competitivitate scăzută – inflaţie – şomaj. 

Se pune întrebarea care sunt elementele  care tind să introducă noi di-
mensiuni, să modifice unele paradigme ale economiei resurselor umane, să 
„redescopere‖ ca o necesitate inexorabilă, ca o problemă de prim plan a politi-
cilor economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi combaterea şoma-
jului. 

În primul rând, capitalul uman – în accepţia sa cea mai completă – este 
de departe principala sursă a creşterii şi dezvoltării durabile în condiţiile evolu-
ţiei societăţii spre societatea informaţională, el este factor accelerator şi gene-
rator al schimbării, al adaptării şi anticipării; este sursă a asigurării securităţii 
economice şi, respectiv, a celei sociale, coagulant al coeziunii şi solidarităţii 
sociale, factor de limitare a fragmentării sociale etc., în condiţiile unei economii 
cât mai integrate şi mai competitive. 
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Caseta nr. 3 – Schimbare şi solidaritate socială 

(…) Nu există nici un dubiu că acceptarea schimbării este singurul mod în 
care se poate obţine un succes pe termen lung. Încercarea de a încetini ritmul 
schimbării şi de a proteja artificial activităţile necompetitive ar face doar ca adap-
tarea întârziată să fie mai dificilă. Toate politicile ar trebui să promoveze adapta-
rea la schimbare, având grijă ca, în acelaşi timp, să întărească solidaritatea so-
cială, condiţie pentru succesul pe termen lung al strategiei recomandate. (Jean-
Claude Paye, 1996). 

  

În al doilea rând, ocuparea şi reversul său, şomajul, sunt deopotrivă pro-
bleme globale şi naţionale. Într-un anumit sens şi în proporţii considerabile, în 
ultimele două decenii, reducerea volumului şi precarizarea ocupării, croniciza-
rea şomajului de lungă durată şi, respectiv, a celui de excludere se integrează 
în setul de provocări ale globalizării şi internaţionalizării economiilor, ale ascuţi-
rii concurenţei. şi, în acest spaţiu, se întâlnesc şi se confruntă procese, tendin-
ţe şi adevăruri greu şi periculos, am spune, de subestimat. Despre ce este vor-
ba? 

Mai întâi, am aminti că tendinţa spre globalizare este ireversibilă, cuprin-
zând, rând pe rând, în formule diverse, toate ţările. Dar gradul de integrare al 
diverselor pieţe este diferit. În timp ce pieţele financiare şi cele comerciale sunt 
– datorită caracteristicilor şi tehnicilor informaţionale – avansate, reformarea 
pieţei muncii, terenul pe care se „exprimă‖ cel mai bine (non)compatibilitatea 
dintre economic şi social, dintre eficienţă şi echitate socială sunt rămase în ur-
mă. Ajustările structurale pe pieţele muncii, în virtutea caracteristicilor proprii 
ale acestora şi a specificităţii mecanismelor sale de reglare se realizează cu un 
decalaj de timp apreciabil, cu imperfecţiuni, dificultăţi şi costuri incomparabil 
mai însemnate decât pe celelalte pieţe. Ca orice proces economic, globaliza-
rea şi internaţionalizarea implică costuri mari, dificil de estimat ex ante. Are din 
start, date fiind condiţiile economico-sociale diferite de pornire, virtuali câştigă-
tori şi perdanţi; toate celelalte condiţii considerate egale, se desfăşoară în fa-
voarea grupurilor economice puternice. De aici, o concluzie cu caracter strate-
gic: una din problemele de bază la care trebuie să se găsească, în fiecare caz 
în parte, un răspuns pe măsură, este transformarea din potenţiali perdanţi 
în potenţiali câştigători, depăşirea condiţiei de perdant şi prin, sau poate 
mai ales prin valorizarea capitalului uman, pe de o parte, a avantajelor ce 
pot rezulta pentru aceste economii din globalizare, pe de altă parte. Ceea 

ce, altfel spus, la nivel naţional, echivalează cu punerea în valoare a factorilor 
celor mai favorabili, cu stabilirea – într-un cadru coerent, orientat spre un ob-
iectiv major – a unor priorităţi sectoriale, cu crearea mediului necesar funcţio-
nării mecanismelor de piaţă. Numai astfel, avantajele comparative care rezultă, 
de exemplu, din poziţia geostrategică, cantitatea şi diversitatea resurselor, in-
clusiv umane, din textura economică deja existentă se pot transforma, într-un 
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orizont de timp rezonabil, în avantaje competitive. Acestea din urmă fiind 
esenţiale pentru „reconstrucţia‖ ocupării forţei de muncă. În acest context, sem-
nificativ ni se pare faptul că în Carta albă a UE „Growth, Competitiveness, 
Employment‖ (1994) se pune accent pe interdependenţa acestor trei compo-
nente ale dezvoltării, respectiv creştere, competitivitate, ocupare, neglijarea 
uneia dintre ele devenind, pe termen mediu şi lung, nocivă, ineficientă econo-
mic şi social. În acelaşi sens pledează şi rapoartele anuale ale UE privind ocu-
parea, precum şi cele ale B.I.M., ale O.C.D.E. sau ale altor organisme interna-
ţionale (Schema nr.1). 

Problema devine cu atât mai importantă şi mai „stresantă‖ în ajunul creă-
rii Uniunii Economice şi Monetare, având în vedere dimensiunile pe care le-au 
atins problemele sociale la nivelul UE şi al fiecăreia din ţările membre şi poziţia 
nuanţată, chiar diferită a diverselor organisme sau guverne în ceea ce priveşte 
soluţiile. 

În acelaşi timp, este de reţinut încă o caracteristică ce revine frecvent în 
analizele unor prestigioşi analişti ai proceselor de globalizare şi anume, deşi 
importanţa globalizării ca proces prevalent al dezvoltării economice contempo-
rane este percepută şi reţinută, se pare că incidenţele sale asupra pieţelor 
muncii nu sunt suficient înţelese şi nici pe deplin studiate (Studiu asupra locuri-
lor de muncă în ţările O.C.D.E., 1996). De aici, a doua concluzie de ordin stra-
tegic: necesitatea studierii şi cuantificării efectelor globalizării comerţului, 
a investiţiilor şi a altor elemente asupra pieţelor muncii, asupra locurilor 
de muncă, veniturilor, raporturilor industriale în general, ştiut fiind faptul 
că „potenţialul globalizant” al variatelor tipuri de activităţi este diferit. 

Cu alte cuvinte, este vorba de: 

 relaţia dintre locuri de muncă ce dispar – locuri de muncă ce se trans-
formă – locuri de muncă ce apar; 

 impactul acestor procese intersectate asupra ocupării, şomajului, mă-
rimii şi securităţii veniturilor;  

 ramuri şi activităţi care pierd în mod absolut locuri de muncă şi activi-
tăţi cu aport net de locuri de muncă;  

 ce tipuri de locuri de muncă apar şi/sau se creează, ce categorii de 
forţă de muncă sunt implicate etc.;  

 şi de ce nu, în ultimă instanţă, în condiţiile liberei circulaţii a persoane-
lor, pentru cine se creează locuri de muncă? 

 există, în realitate, egalitate de oportunităţi în faţa ocupării  sau dim-
potrivă, aceasta este de partea grupurilor celor mai puternice? 

În al treilea rând, procesul de lărgire a UE intervine într-un moment în ca-
re ţările membre ale UE sunt ele însele confruntate cu serioase probleme de 
ocupare a forţei de muncă, cu o presiune puternică, în unele ţări până nu de-
mult stabile, a şomajului (Germania, de exemplu), cu cronicizarea şomajului de 
lungă durată, cu accentuate fenomene de fragmentare şi excludere socială etc. 
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Numeroase politici şi măsuri de ocupare şi combatere a şomajului puse în 
operă la nivel comunitar sau naţional nu au condus la rezultatele scontate. 
Toate aceste fenomene şi procese conjugate cu o accentuată îmbătrânire de-
mografică presează asupra bugetelor naţionale, într-un moment în care 
crearea UEM şi-a fixat ca unul din criteriile de performanţă reducerea deficite-
lor bugetare. Câteva cifre sunt grăitoare: 

 
Schema nr.1 

Relaţia creştere economică – productivitate – crearea de locuri de muncă 

 
Sursa: Jean Marie Albertini, Les Rouages de l’Economie Nationale, Les éditions ouvrieres, 

Paris 1988, p.94 



310 
 

 

Caseta nr. 4 – Evoluţii pe pieţele muncii din UE 

În UE există în prezent circa 18 milioane de şomeri, 10,7% din forţa de muncă ac-
tivă, cu diferenţe pe ţări ce merg de la 2,3% în Luxemburg la 23% în Spania. În ţările 
membre ale OCDE, numărul şomerilor oscilează în jurul a 35 de milioane de persoa-
ne, cu o rată a şomajului de 8-9%. În acelaşi timp, zeci de milioane de persoane sunt 
în căutarea unui loc de muncă. De mai bine de două decenii, pentru milioane de per-
soane, ocuparea devine tot mai precară. În ultimele două decenii, întregul spor al 
ocupării  s-a realizat pe seama muncii cu timp parţial, în principal în sectorul de ser-
vicii, care, însă, numai într-o anumită măsură corespunde alegerii libere a locului de 
muncă: foarte adesea, aşa-numitele forme atipice de ocupare, concentrate mai ales 
în munci necalificate, slab remunerate, se situează la interferenţa ocupării – şomaju-
lui şi neocupării, aşa-numitul fenomen de „halou‖ în jurul şomajului fiind puternic; 
şomajul de lungă durată, de excludere are proporţii îngrijorătoare – 49% la nivelul 
UE, 62-63% în Belgia, Irlanda, Italia; cronicizarea categoriilor cu risc crescut la şomaj 
şi posilibităţi reduse de integrare în activitate („emploibilité‖, „employbility‖); între 
aceştia, tinerii (o  rată de şomaj de 2-3 ori mai mare decât media), femeile, persoa-
nele necalificate, handicapaţii, imigranţii; sectoarele în declin şi/sau afectate de re-
structurare pierd locuri de muncă. Mai mult, în ultimii ani, chiar unele sectoare din 
servicii eliberează forţă de muncă; marile întreprinderi, de mai bine de un deceniu, 
au încetat să creeze locuri de muncă; întreprinderile mici şi mijlocii sunt singurele 
creatoare de locuri de muncă, dar „stabilitatea‖, „durabilitatea‖ în timp a acestora sunt 
relativ reduse, ratele de natalitate, mortalitate a acestora fiind ridicate; externalizarea 
unor activităţi ale marilor grupuri industriale şi preluarea acestora de firme mici şi mij-
locii concomitent cu câştigurile de eficienţă, de competitivitate introduce şi un grad 
mai mare de risc al acestora din urmă în dependenţă de conjunctura economică şi a 
relaţiilor contractuale cu „întreprinderea-mamă‖; componenta structurală a şoma-
jului devine preponderentă, ceea ce îngreunează procesul de resorbţie a acestuia 
chiar şi în perioadele de avânt economic; există o contradicţie tot mai puternică între 
vârsta tehnologiilor şi procesele de îmbătrânire demografică – 80% din tehnologii 
sunt (vor fi) noi, în timp ce 80% din forţa de muncă a fost calificată cu 10-15 ani în 
urmă. Aceasta se constituie într-o sursă de continuă presiune asupra economiei, a 
sistemelor de învăţământ şi formare profesională şi a bugetelor destinate acestora 
(Anexa 1 şi Anexa 2). 

 

Aşa cum remarca, cu câţiva ani în urmă, Bernard Bruhnes, „criza ocupă-
rii este durabilă şi ameninţă coeziunea societăţilor noastre. În faţa provocărilor 
antrenate de schimbările concurenţei internaţionale, de transferurile tehnolog i-
ce, în faţa deplasărilor din consum, întreprinderile, ca şi ţările, caută soluţii noi, 
cum sunt flexibilitatea şi polivalenţa lucrătorilor, noi ritmuri de muncă, partajul 
muncii etc.‖ (Bernard Bruhnes, 1994). 

Prin prisma evoluţiilor de pe pieţele muncii din ţările membre ale UE 
sau/şi ale pieţei unice, se impune, credem, o a treia concluzie cu valoare stra-
tegică: modelele şi metodele clasice, tradiţionale de ocupare şi combatere 
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a şomajului sunt puse în dificultate; apar elemente şi tendinţe noi care, 
cel puţin la nivel de declaraţii, au „misiunea” de a identifica noi oportuni-
tăţi de creare de noi locuri de muncă şi de ocupare, pentru a depăşi vârful 
de criză şi contradicţiile din sfera ocupării. Ne vom referi la două dintre 
aceste contradicţii: 

Prima este legată de impactul noilor tehnologii informaţionale care au 
indus şi induc schimbarea accelerată a modelului de ocupare: apar locuri de 
muncă mai calificate, înalt productive, competitive, bine remunerate; dispar lo-
curi de muncă necalificate, îngust specializate. La nivelul UE, se apreciază că, 
anual, 10% din stocul de calificări se reînnoieşte. În consecinţă, piaţa (pieţele) 
muncii tind(e) să aibă tot mai mult caracter dual, să evolueze cu viteze şi, ade-
sea, în sensuri diferite (Employment in Europe, 1996): 

a) un segment în expansiune al cererii de forţă de muncă de înaltă ca-
lificare, caracterizat chiar prin penurie de ofertă; 

b) un al doilea segment format din sectoare în declin, cu pierderi 
nete de locuri de muncă, marcat de marginalizare, risc ridicat de şomaj şi 
insecuritate, fracturi ale coeziunii sociale şi presiuni asupra bugetelor 
sociale. În perioada 1983-1991, în UE, de exemplu, în timp ce ocuparea totală 
a crescut cu 1 % pe an, forţa de muncă de înaltă calificare – manageri, liber 
profesionişti, cercetători ştiinţifici etc. – a sporit cu 25%. 

A doua contradicţie se manifestă între criteriile de performanţă şi con-
vergenţă pentru edificarea Uniunii Economice şi Monetare, care sunt în princi-
pal ancore nominale, monetare pe de o parte, şi cerinţele tot mai insistente 
(Amsterdam, Luxemburg, 1997, pentru a nu aminti decât unele dintre cele mai 
recente reuniuni la vârf) ale construirii Europei sociale, stipulate, de altfel, în 
numeroase documente ale organizaţiilor internaţionale, inclusiv ale UE. Într-un 
raport al Comitetului Economic şi Social al Comunităţilor Europene, pornindu-
se de la faptul că politicile economice şi sociale sunt complementare, se subli-
nia, încă din anul 1989, că „(…) obiectivele pieţei unice nu ar putea fi atinse 
dacă nu se prevede, în paralel cu măsurile din sectorul industrial, comercial şi 
fiscal, adoptarea de măsuri în sectorul social vizând prezervarea şi întări-
rea echilibrelor existente (s.n.) (M. Beretta, 1989). 

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că în „Rezoluţia Consiliului Euro-
pean asupra Creşterii şi Ocupării‖, adoptată la întâlnirea de la Amsterdam(16-
17 iunie 1997), se menţionează: „Este imperativ să dăm un nou impuls păstrării 
cu fermitate a ocupării forţei de  muncă în topul agendei politice a Uniunii. UEM 
şi „Pactul de Stabilitate şi Creştere‖, care vor întări piaţa internă şi vor asigura 
un mediu macroeconomic neinflaţionist, cu rate joase ale dobânzii, vor consoli-
da prin aceasta condiţiile pentru creşterea economică şi sporirea oportunităţilor 
de ocupare. În plus, să fie întărite legăturile dintre o UEM de succes şi sus-
tenabilă, o bună funcţionare a pieţei interne şi ocupare (s.n.). În acest 
scop, o prioritate ar putea fi dezvoltarea forţei de muncă calificate, instruite şi 
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adaptabile şi sensibilizarea pieţelor muncii la schimbarea economică. Reforme-
le structurale trebuie să fie cuprinzătoare ca sferă, opuse măsurilor limitative 
sau celor ocazionale, astfel încât să se răspundă într-o manieră coerentă com-
plexelor probleme şi iniţiative de creare şi menţinere a locurilor de muncă. 

Politicile economice şi sociale se susţin reciproc. Sistemele de protecţie 
socială ar trebui modernizate astfel încât să se întărească funcţionarea lor pen-
tru a contribui la competitivitate, ocupare, creştere, la stabilirea fundamentelor 
durabile ale coeziunii sociale‖ (Resolution of the European Council on Growth 
and Employment, 1997). 

Într-o interesantă sinteză asupra mecanismelor noi de ocupare care-şi fac 
loc în ultimii 20 de ani, Claude Vincent remarca: „(…) există două modele extre-
me între care situaţia reală a ocupării pendulează în funcţie de evoluţiile conjunc-
turale: un „model de blocaj‖ care antrenează scăderea efectivelor ocupate şi 
creşterea şomajului şi un „model de expansiune‖ (s.n.) care permite creşterea 
numărului de locuri de muncă şi o scădere relativă a şomajului… Cunoaşterea 
mecanismelor de construcţie-funcţionare a acestor două modele permite defini-
rea a două tipuri de locuri de muncă de natură diferită: „locuri de muncă de 
antrenare‖ şi „locuri de muncă de însoţire‖ (d‘accompagnement). Distincţia 

dintre aceste două tipuri, în condiţii economice şi sociale concrete, determină 
orientarea politicii economice  ca şi a celei de ocupare  pentru obţinerea unei 
creşteri „mai bogate în locuri de muncă‖ (Claude Vincent, 1991). Este ceea ce, în 
studiile anuale ale UE asupra ocupării forţei de muncă este denumit indicatorul 

„intensităţii ocupării‖ („labour intensity‖, „l‘intensité de l‘emploi‖). 

 

Caseta nr. 5 – O nouă dinamică a ocupării 

Un loc de muncă nu are aceeaşi valoare ca un altul în procesele de dezvoltare. 
Cele  legate de inovaţie joacă un rol mai important decât altele în procesul de 
creştere. De aici şi distincţia dintre cele două tipuri de locuri de muncă: de antre-
nare şi, respectiv, acompaniere. 

Locurile de muncă de antrenare răspund la trei caracteristici: a) corespund unor 
produse sau servicii capabile să cucerească rapid segmente de piaţă, mai ales în exte-
rior; b) generează venituri în general ridicate deoarece sunt creatoare de valoare adă-
ugată ridicată; c) antrenează o creştere importantă a cererii de consum. Aceste locuri 
de muncă sunt rezultatul inovării în domeniul tehnologiei, producţiei sau serviciilor; ele 
apar în principal în industrie, dar şi în alte sectoare de servicii, mai ales în informatică şi 
birotică. Acestea din urmă nu sunt totdeauna locuri de muncă de antrenare (nu „pro-
duc‖ valoare adăugată mare, nu se vând în exterior). 

Locurile de muncă de acompaniere au următoarele caracteristici:  

  sunt finanţate cel mai adesea din veniturile distribuite din activităţi agricole, 
industriale sau terţiare de către consumatorii care au încasat aceste venituri şi care 
cer din ce în ce mai mult servicii personale;  
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  o parte dintre ele sunt finanţate din cotizaţii sociale sau din impozite ale sta-
tului sau locale;  

  au o capacitate redusă de sporire a productivităţii;  

  nu pot asigura venituri ridicate şi nu au o incidenţă puternică asupra cererii 
de consum;  

  nu antrenează o dezvoltare complementară importantă a altor sectoare şi 
nici nu sunt susceptibile de a îmbunătăţi balanţa de plăţi. De regulă, sunt locuri de 
muncă din sectorul de servicii personale: sănătate, educaţie, servicii publice în ge-
neral. Ele sunt economic şi social utile, chiar foarte importante, dar nu declan-
şează imediat o expansiune a economiei. Mai mult, unele dintre ele, în condiţiile 
unor restricţii financiare, „apasă‖ puternic asupra întreprinderilor şi persoanelor. 

„În lumea actuală, paradoxul problemei ocupării este că, creşterea acesteia 
presupune o economie cu un înalt nivel de  productivitate, ale cărei produse şi ser-
vicii se pot impune pe piaţa internă ca şi pe pieţele externe. Libera circulaţie a măr-
furilor şi eventual a serviciilor o cer‖. 

Creşterea ocupării într-o anumită ţară nu se poate produce în perioadele în care 
creşterea productivităţii este foarte puternică. Expansiunea ocupării se produce în 
două situaţii: 

a) trecerea producţiilor inovante de la micile unităţi de producţie la cele medii şi 
eventual la o mare unitate, acompaniată de cucerirea unor noi segmente de piaţă. 
În faza intermediară, situată între lansarea şi maturizarea produsului, prin 
lărgirea investiţiilor în capacităţi de producţie, ocuparea creşte. Scopul imedi-
at este lărgirea pieţei produsului respectiv; 

b) în condiţiile în care activitatea economică creşte în mod regulat cu circa 3% 
pe an, apare capacitatea de creare a noi locuri de muncă, de acompaniere în nu-
măr mare graţie veniturilor mari suplimentare, obţinute în sectoarele „inovante‖. 
(Adaptat după Claude Vincent, 1991). 

 

Insistăm asupra mecanismelor capabile să imprime o nouă dimensiune şi 
să declanşeze trenduri favorabile dinamicii şi structurii ocupării forţei de muncă – 
via locuri de muncă de antrenare şi, respectiv, de acompaniere – deoarece, 
sub multiple faţete, le considerăm extrem de utile în plan acţional pentru:  

a) politicile de progres tehnologic şi inovare (Florin Pavelescu, 1997);  

b) politicile industriale la nivel sectorial şi de firmă;  

c) politicile de privatizare-restructurare, eficienţă, competitivitate; 

d) descifrarea relaţiilor reciproce şi a spaţiului lor de manevră dintre pro-
cesele fundamentale ale tranziţiei, înainte menţionate, pe de o parte, şi politici-
le de ocupare a forţei de muncă, respectiv politicile sociale, pe de altă parte şi 
aceasta cu atât mai mult cu cât totdeauna ocuparea forţei de muncă – privită 
de unii doar ca o problemă socială – se situează în zona de confluenţă dintre 
economic şi social;  
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e) definirea şi construirea unui sistem de relaţii funcţionale, „productive‖ 
economic şi social între nevoia (imperativul) stabilizării macroeconomice, echi-
librării bugetului, dezvoltării, funcţionării şi consolidării pieţei interne, naţionale 
şi exigenţele şi restricţiile care decurg din procesul de preaderare – aderare la 
UE. Altfel spus, pentru valorizarea la nivel optim a potenţialităţilor interne în 
vederea modernizării economiei şi apropierii de standardele sănătoase ale UE, 
dar şi, la nivel naţional, pentru folosirea avantajelor integrării şi dezvoltării 
schimburilor internaţionale, în interesul creşterii economice neinflaţioniste du-
rabile, al menţinerii stabilităţii şi coeziunii sociale; 

f) stabilirea obiectivelor şi a priorităţilor (globale, sectoriale, regionale), a 
mărimii şi orientării selective a resurselor în programele de ocupare a forţei de 
muncă naţionale sau, după caz, regionale (locale). Ceea ce înseamnă o 
schimbare radicală de la o „atitudine pasivă‖ pe piaţa muncii la una activă, 
ofensivă, chiar de creare şi sprijinire a creării de noi locuri de muncă; 

g) dezvoltarea parteneriatului social şi a multiparteneriatului (în special la 
nivel regional sau/şi local) în gestionarea pieţei muncii şi crearea de noi locuri 
de muncă, a menţinerii unui sold pozitiv între locurile de muncă ce în mod f i-
resc dispar şi cele care apar. şi acestea (f, g) cu atât mai mult cu cât, pe de o 
parte, sectoarele care creează locuri de muncă de antrenare sunt sectoare 
capital-intensive care la început au nevoie de un sprijin susţinut, atât financiar 
şi uman cât şi sub aspect legislativ, instituţional, sprijin asigurat, evident, prin 
mecanisme de piaţă. Iar economia României – chiar dacă sau tocmai pentru că 
acum este rămasă în urmă sub aspect tehnologic – dispune de suficiente re-
zerve, mai ales de capital uman, pentru dezvoltarea unor sectoare, crearea 
unor nişe de „highly technology‖, „producere a cunoştinţelor‖ sau/şi „promoţio-
nale‖ (turism, inclusiv turism balnear şi cultural, agricultură ecologică ş.a.).  

Pe de altă parte, locurile de muncă de acompaniere cantonate cu deo-
sebire în sfera serviciilor pentru producţie sau pentru consum (public şi privat) 
– şi acest lucru se pare că nu este totdeauna bine explicat şi înţeles – se pot 
dezvolta, creşte chiar spectaculos numai dacă sectoarele „productive‖ au atins 
un anumit grad, masa critică de maturitate, stabilitate şi eficienţă şi, respectiv, 
de venituri capabile să „întreţină‖ şi să sporească cererea pentru asemenea 
servicii, şi, pe cale de consecinţă, oferta de locuri de muncă. A vorbi de 

terţializarea structurii de ocupare a economiei, de potenţialul mare de generare 
de locuri de muncă al acestui sector în lipsa condiţiilor minime menţionate nu 
este decât o aserţiune teoretică, fără terminaţii practice benefice. Că aşa stau 
lucrurile o dovedeşte, printre altele, dinamica creării (dispariţiei) locurilor de 
muncă pe sectoare în perioada de tranziţie. Astfel, în România, în cifre absolu-
te, în perioada 1990-1997, pe fondul reducerii populaţiei civile ocupate cu 
aproximativ 1440 mii persoane, populaţia ocupată în sectorul primar creşte 
cu 106,7 mii persoane, în cel secundar scade cu peste 1842 mii persoane, iar 
în sectorul de servicii sporeşte doar cu 61 mii persoane, deşi acesta din urmă 
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este, comparativ cu nivelul înregistrat în alte ţări europene, inclusiv unele din 
fostele ţări socialiste, un sector „subdezvoltat‖ (Anexa 3). Mai mult, potrivit da-
telor C.N.S., în 1997, numărul de salariaţi din sectorul de servicii s-a redus cu 
83 mii persoane, peste nivelurile din construcţii (-65 mii) şi agricultură (-79 mii). 
O asemenea evoluţie permite două concluzii. Prima: populaţia ocupată în ser-
vicii a sporit cu deosebire pe seama micilor producători independenţi şi a lucră-
torilor familiali neremuneraţi. Ceea ce nu este rău, dar nici suficient pentru a 
imprima o dinamică ascendentă şi mai ales cu o şansă mai mare de stabilitate 
a populaţiei ocupate în asemenea activităţi, inclusiv a realizării unui venit de-
cent pentru marea majoritate a celor angajaţi în asemenea activităţi. A doua, 
orice s-ar spune, în România nu sunt întrunite deocamdată condiţiile pentru 
demararea unui proces susţinut pentru o terţializare eficientă, sănătoasă a 
economiei. Atâta vreme cât deopotrivă cererea solvabilă şi oferta de servicii 
sunt deficitare (ca volum, preţ etc.), ocuparea în servicii apare mai curând ca o 
ultimă şi minimă plasă de siguranţă, dacă nu chiar ca un canal de marginaliza-
re sub aspectul ocupării şi al veniturilor realizate a unei părţi a populaţiei ocu-
pate în servicii decât ca un sector cu o reală capacitate de creare de locuri de 
muncă şi, respectiv, de ocupare.Revenim menţionând că nevoia de dezvoltare 
a serviciilor, inclusiv de ierarhizare a priorităţilor este reală, lipseşte însă forţa 
economică necesară. 

În lumea economică mondială – caracterizată prin diversitatea configu-
raţiilor, prin viteze şi intensităţi variate de mişcare – raporturile dintre pro-
ducţie, productivitate şi ocupare nu mai pot fi judecate de o manieră globală, 

înalt agregată. Este nevoie să se „coboare‖ la nivel de sector, firmă, tip de loc 
de muncă, dezvoltare şi organizare a producţiei, mărimea, evoluţia şi controlul 
costurilor de producţie, inclusiv al celui salarial, în genere la analiza remu-
nerării factorilor de producţie. Deci problema se rezolvă la scara economiei 
reale şi nu, sau nu în primul rând, prin stabilirea, sub presiunea unor restricţii, a 
unor corelaţii globale, care rămân fără obiect dacă nu au corespondent pe 
măsură în economia reală.  

În condiţiile globalizării, ale accelerării concurenţei pe pieţele interne şi 
externe, paradoxul ocupării (pentru că există unul) îşi are originea în faptul că 
realizarea acesteia presupune (şi impune) o economie puternică, de înaltă 
productivitate, ale cărei produse se impun deopotrivă pe pieţele interne şi ex-
terne. Aceasta nu este deloc uşor de realizat numai şi dacă luăm în considera-
ţie decalajele de productivitate dintre România şi ţările UE şi chiar unele ţări 
asociate. În anul 1995, de pildă, productivitatea globală, exprimată prin 
PIB/persoană ocupată, în dolari SUA, din ţările membre ale UE era mai mare 
decât cea din România de 6 ori (Portugalia) până la circa 23 de ori (Norvegia), 
în 7 din cele 15 ţări membre având valori ce se situau între 17,8 – 20,8 ori; cu 
excepţia Bulgariei – evident păstrând proporţiile – niveluri de productivitate su-
perioare realizau şi ţările asociate: de 2,6 ori Cehia, 2,8 ori Ungaria, 2,0 ori 
Slovacia, 1,9 ori Polonia şi, respectiv, de 1,8 ori Turcia (Anexa nr. 4).  
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Sigur, nu există reţete miraculoase, cu caracter universal, de creare a lo-
curilor de muncă şi de resorbţie a şomajului. În zilele noastre, creşterea ocupă-
rii, combaterea şomajului devin tot mai complicate. Sunt dependente de o mul-
ţime de factori, între care inovaţiile de produs, servicii, tehnologii, organizaţio-
nale, investiţia în capitalul uman, motivaţia şi încrederea în toate (sau aproape 
toate) celulele organismului economic. Problema care se pune şi la care se 
cere un răspuns în timp util este de a identifica sectoarele cheie şi viteza 
necesară pentru a relansa economia, a creşte productivitatea, competiti-
vitatea, veniturile şi ocuparea. 

Legat direct de acuitatea ocupării forţei de muncă, ca una din problemele 
globale ale dezvoltării contemporane, nu rezistăm să nu cităm Raportul directo-
rului general al Biroului Internaţional al Muncii la cea de-a 82-a Conferinţă In-
ternaţională a Muncii, în care, pe baza unei laborioase analize, se conchide: 
„Situaţia actuală a ocupării reprezintă o enormă risipă de resurse, o sursă con-
siderabilă de suferinţe intolerabile. Factor de excludere, de inegalitate cres-
cândă între ţări şi în interiorul lor, cauză a numeroase rele sociale, este con-
trară exigenţelor moralei ca şi celor ale raţionalităţii economice (s.n.). De 

la ocuparea deplină se pot, dimpotrivă, aştepta, toate celelalte condiţii conside-
rate egale, o creştere a producţiei şi o întărire a coeziunii sociale într-o echitate 
mai mare. 

Defetismul riscă să agraveze lucrurile, dacă el ar deveni atitudinea 
majorităţii statelor şi dacă restructurarea ocupării depline s-ar dovedi im-
posibilă (s.n.). N-ar face decât să lipsească ocuparea de locul care-i revine în 

politicile naţionale şi să împiedice efortul de cooperare internaţională indispen-
sabilă ameliorării situaţiei generale. 

Situaţia actuală este intolerabilă şi orice defetism ar avea efecte funeste; 
este deci imperativ ca statele şi comunitatea internaţională să-şi reafirme voin-
ţa de ocupare deplină… Dacă trebuie acţionat, este şi pentru că o acţiune ef i-
cace este posibilă la scară naţională, ca şi pe plan internaţional. Dacă toate 
ţările se angajează ferm să realizeze împreună ocuparea deplină, totul devine 
posibil. De îndată ce ele ar face din ocupare obiectivul prioritar al politicii naţio-
nale, ar fi mult mai uşor de a pune în funcţiune noi mecanisme de cooperare în 
favoarea economiei mondiale, de a asigura coordonarea politicilor macroeco-
nomice şi a stabili un sistem ordonat de schimburi internaţionale‖ (Rapport du 

Directeur Général du B.I.T., 1995). 

Aşa cum, cu îndreptăţire, remarca Bernard Bruhnes, „Europa ocupării se 
mişcă‖, cunoaşte un proces de continuă transformare, de înnoire. Semnificati-
ve sunt – dincolo de fenomenele şi procesele care se derulează pe pieţele 
muncii – modificările din sistemul de gestiune a resurselor umane. Se pare că, 
judecând prin prisma experienţelor şi a evoluţiilor din ţările dezvoltate, se mani-
festă o tendinţă notabilă de convergenţă a sistemelor de gestiune a pieţelor 
muncii, în condiţiile în care relaţiile de muncă diferă mult; în mod gradual, mo-
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delele se apropie, evoluând spre modele noi, reţinându-se în fiecare caz în 
parte elementele de dinamizare şi flexibilizare a gestiunii resurselor umane, 
renunţându-se la ceea ce, vrând-nevrând, „grevează‖ funcţionarea eficientă a 
pieţelor muncii. „Descoperind limitele ultraliberalismului în materie de gestiune 
a ocupării, întreprinderile de dincolo de Marea Mânecii se gândesc la o întoar-
cere, modestă, în urmă. În acelaşi timp, restul Europei, în căutarea unei supleţi 
mai mari, se interesează de munca independentă sau de flexibilitatea britanică. 
Un model european este probabil în formare, o abilă combinaţie a sistemelor 
existente în pas cu europenizarea marilor grupuri‖ (Bernard Bruhnes, 1994). 

La nivelul UE, ca şi al celor mai multe dintre ţările membre, – ameninţate 
de menţinerea şi agravarea şomajului, de ponderea în creşterea şomajului de 
lungă durată, de costurile financiare în creştere pe care le induce şi, pe cale de 
consecinţă, prin presiunile pe care le exercită asupra bugetelor, nemaivorbind 
de dramele umane pe care le produc, dezbaterea şi soluţionarea într-un inter-
val de timp acceptabil a ocupării şi şomajului sunt probleme cruciale, cu o 
imensă încărcătură economică şi socială, în care sunt implicaţi toţi actorii vieţii 
economice şi sociale, care, într-o poziţie sau alta, apar pe piaţă. Fiecare dintre 
actori îşi are zona sa de competenţă şi răspundere. Altfel spus, este deopo-
trivă de competenţa omului politic sau a decidentului public, aflat în permanen-
ţă sub presiunea cererii sociale în materie de ocupare, de „preferinţa‖ (opţiu-
nea) întreprinderii, din raţiuni de eficienţă şi competitivitate, pentru substituirea 
muncii umane prin capital, ca şi pentru externalizarea unor activităţi şi/sau fle-
xibilitate externă; de acţiunea sindicatelor pentru apărarea locurilor de muncă 
şi protejarea puterii de cumpărare a veniturilor; de implicarea factorilor locali 
etc. (Steliana Perţ, Coord., 1995); de dificultăţile sindicatelor ca şi ale agenţilor 
economici, de concertare a politicilor de salarii, cu noi scheme de organizare a 
muncii şi cu ocuparea forţei de muncă; de comportamentele rigide ale forţei de 
muncă, manifestate prin reticenţă vizavi de mobilitatea socială, profesională, 
teritorială, ceea ce tensionează pieţele muncii cu deosebire în anumite zone 
(profesionale, teritoriale, ocupaţionale); de disfuncţii şi insuficienţe ale instituţii-
lor pieţei muncii, înainte de toate ale serviciilor publice de ocupare; de relaţiile 
nu întotdeauna funcţionale, reglementate de o manieră convenabilă şi profitabi-
lă pentru clienţi şi ofertanţi de locuri de muncă etc. 

Aceste idei, exprimate cu claritate în 1993 de Jean-Baptiste de 
Foucauld, comisar al Planului în Franţa, ni se par deosebit de productive din 
perspectiva elaborării şi aplicării unor programe credibile de ocupare şi comba-
tere a şomajului, cu şanse mai mari de reuşită. Cu condiţia ca fiecare dintre 
actorii amintiţi să-şi asume răspunderile care-i revin din statutul pe care-l are 

în lumea economică sau/şi în societatea civilă, să acţioneze „programat‖ pentru 
atingerea unor obiective stabilite prin negociere şi consens. 



2. PROIECTUL EUROPEAN  
DE RELANSARE A OCUPĂRII 

 

Nu ne propunem o tratare exhaustivă a acestei probleme, nici nu ar fi 
posibilă în spaţiul capitolului nostru. Legitimitatea includerii acesteia în capitol 
este dictată de nevoia de a cunoaşte, a învăţa, a alinia politicile interne de 
ocupare la principiile şi practicile de succes promovate astăzi de UE, a răspun-
de astfel unor cerinţe ale integrării. Fără îndoială că, în a doua jumătate a ani-
lor 90, în ajunul creării U.E.M., ocuparea forţei de muncă şi combaterea şoma-
jului devenit persistent la cote înalte, cu o puternică componentă structurală, 
greu resorbibilă chiar în condiţii de creştere economică, riscul accentuării 
fragmentării sociale reprezintă una dintre cele mai serioase provocări şi mize 

esenţiale ale realizării Europei sociale, a unei Europe prospere. Ca atare, este 
subiect predilect la nivelul instituţiilor UE, dar şi al guvernelor ţărilor membre 
(summit-urile din ultimii ani, ca şi o serie de Conferinţe internaţionale tripartite 
sau ale comunităţii ştiinţifice stau mărturie în acest sens). Nu este vorba, cre-
dem, atât de o criză ce pare insolubilă, a ocupării – deşi această idee nu poate 
fi respinsă – cât mai curând de a căuta răspunsuri convingătoare, capabile să 
restabilească încrederea în capacitatea societăţii de a susţine „angajabilitatea‖ 

(„emploiabilité‖, „employbility‖) de a imprima.(a defini mai bine) un nou conţinut 

unor concepte cu largă circulaţie în economia şi sociologia muncii. şi, implicit, 
de a conserva motivaţia pentru muncă ca valoare socială şi etică a socie-
tăţii contemporane. 

În anul 1994 (decembrie), statele membre ale UE au adoptat „Strategia 
Europeană de Ocupare‖. Pornindu-se de la constatarea că, pe parcursul a cir-
ca două decenii (de la prima criză a petrolului până la criza din 1992- 1993), 
performanţele pieţei muncii au fost, cu foarte puţine excepţii, slabe – cu mult 
sub cota celor macroeconomice şi structurale – strategia destinată (re)con-
cilierii unor obiective, cel mai adesea conflictuale, cum sunt cele ale efici-

enţei, competitivităţii, echităţii şi justiţiei sociale, cele macroeconomice cu cele 
structurale şi microeconomice, este orientată în direcţia a două obiective – ţinte 
majore: a) stabilitatea macroeconomică, cu respectarea criteriilor de per-
formanţă stabilite la Maastricht (1992); b) relansarea ocupării forţei de 
muncă, prin combaterea ratelor înalte ale şomajului  şi a ratelor joase ale 
ocupării forţei de muncă. Astfel, proiectul european al ocupării forţei de mun-
că are două componente majore. O componentă macroeconomică, orientată 
prin măsuri combinate pe termen mediu spre crearea climatului şi a resurselor 
necesare stimulării ocupării. În principiu, acestea vizează: consolidarea buge-
tului; politica monetară stabilă; evitarea riscului turbulenţei induse de variaţiile 
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cursului de schimb; politica de credit; profitabilitatea investiţiilor; politici salaria-
le; politici fiscale etc. 

Se conturează astfel un traseu profitabil în planul ocupării: creştere eco-
nomică sănătoasă şi durabilă →echilibru bugetar→dobânzi mai mici -
→investiţii mai mari →creştere a ocupării → dezvoltarea pieţei interne şi întări-
rea încrederii în piaţa unică a UE. 

A doua componentă este o componentă structurală care vizează, în 
cazul nostru, piaţa muncii, ale cărei ţinte sunt în principal următoarele: 

I. accent mai mare pe securitatea ocupării (privită global) decât pe secu-
ritatea locului de muncă, dată fiind dinamica accelerată a acesteia şi schimbări-
le în structura potenţialilor generatori de oportunităţi de ocupare; 

II. flexibilitate sporită a preţului muncii în condiţiile situării angajabilităţii la 
rangul unui principiu şi criteriu general. Altfel spus, realizarea unei relaţii funcţ i-
onale şi performante între securitatea ocupării şi flexibilitatea pieţei muncii. Ce-
ea ce, sintetic, înseamnă ca rata creării de noi locuri de muncă să fie supe-
rioară celei a dispariţiei altora. Este un obiectiv ambiţios şi greu de atins da-
că luăm în considerare rata înaltă de mobilitate a forţei de muncă. Astfel, potr i-
vit informaţiilor UE, una din opt persoane angajate în UE fie că nu mai lucra, fie 
că lucra în alte sectoare sau domenii decât cele din anul anterior; aproximativ 
una din şase persoane angajate îşi schimbă anual locul de muncă, raportul f i-
ind mai mare în ţări cum sunt Spania, Danemarca, Olanda, Marea Britanie. De 
reţinut o caracteristică esenţială a acestei înalte mobilităţi. Există suficiente ar-
gumente pentru a susţine că ea este dependentă înainte de toate de nivelul de 
calificare al locului de muncă şi de formarea profesională a forţei de muncă şi 
numai în plan secund de rata de creştere economică. Aşa de exemplu, rata de 
mobilitate a persoanelor angajate oscilează în limite largi; este de  circa 30% în 
hoteluri şi restaurante, de 20-25% în agricultură şi doar de 9% în sectorul ban-
car, de asigurări şi în administraţia publică. În al doilea rând, mobilitatea secto-
rială (cu păstrarea profesiei) este mai mare decât cea profesională. Deci, toate 
celelalte condiţii considerate egale, rigiditatea pieţelor profesionale ale muncii 
este mai puternică; 

III. echilibrul dintre securitatea ocupării şi flexibilitatea pieţei (pieţelor) 
muncii, este în bună măsură, dependent de accesul permanent al individului 
(forţei de muncă) la cunoştinţe şi informaţii, de capacitatea lui de învăţare con-
tinuă, dar şi de capacitatea întreprinderii de a se adapta la schimbările tehno-
logice, de mărimea, modul şi eficienţa cu care sunt promovate investiţiile ne-
materiale (C-D, inovaţie, învăţare continuă); 

IV. adoptarea şi dezvoltarea conceptului de piaţă a muncii tranziţionale 
– de la şcoală la un loc de muncă, de la un loc de muncă la altul. De regulă, 
aceasta este o piaţă a locurilor de muncă atipice care însă asigură la începutul 
vieţii active un anumit grad de ocupare, motivare şi de încredere în capacitatea 
proprie şi sporeşte, pe termen mediu, angajabilitatea. Din precare, cum sunt 
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concepute în prezent, în condiţiile prevalenţei sistemului tradiţional de ocupare, 
aceste forme de ocupare pot deveni o platformă de susţinere a creşterii ocupă-
rii şi a combaterii şomajului, a pasajului de la nesiguranţă la încredere; 

V. şanse (oportunităţi) egale de ocupare pentru femei şi bărbaţi, pentru a 
ieşi din cercul vicios deja existent. Deşi se creează mai multe locuri de muncă 
pentru femei, rata de şomaj a acestora, ponderea în numărul total al şomerilor 
şi durata medie a rămânerii în şomaj sunt mai ridicate decât cele corespun-
zătoare ale bărbaţilor; 

VI. măsuri speciale pentru anumite grupuri ţintă – în afară de femei, ti-
neri, şomeri de lungă durată, persoane afectate de restructurare, handicapaţi, 
anumite zone sau bazine de ocupare; 

VII. trecerea de la politici pasive la politici active, concomitent cu diversi-
ficarea politicilor active; 

VIII. reformarea serviciului public de ocupare; spargerea monopolului 
serviciului public, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre serviciul public şi 
serviciile private de ocupare, cu respectarea normelor şi recomandărilor inter-
naţionale în domeniu; 

IX. descentralizare şi dezvoltarea iniţiativei locale; parteneriat social şi 
multiparteneriat; 

X. programe multianuale de ocupare, având concomitent trei obiective: 
a) ocuparea celor nou intraţi pe piaţa muncii şi prevenirea creşterii şomajului; 
b) reintegrarea în activitate a celor care au rămas fără loc de muncă; c) coor-
donarea eforturilor tuturor operatorilor economici şi a partenerilor interesaţi, 
care au capacitate şi disponibilitate de sprijinire a ocupării forţei de muncă 
(Amsterdam, European Council, 16/19 June 1997). 

Acestea sunt, într-o formulă sintetică, principiile, obiectivele şi coordona-
tele de bază ale politicii de ocupare a forţei de muncă, prezente nu numai în 
documentele de la Essen, ci şi în rapoartele anuale ale UE asupra ocupării 
(‗Employment in Europe‖). 

 

Caseta nr. 6 – Proiectul european de creştere sistematică a nivelului de ocu-
pare şi de reducere a şomajului 

Piaţa muncii se schimbă într-un ritm rapid în Uniune şi în lumea dezvoltată. Locuri 
de muncă noi şi mai productive sunt create, în timp ce altele vechi dispar. An de an 
asistăm la rotaţia a 10% din stocul locurilor de muncă. Calificările cerute de locurile de 
muncă create sunt mai înalte decât cele pe care le solicitau locurile de muncă dispă-
rute şi pun sub presiune sistemele de învăţământ şi formare. Evoluţia acestora este 
mult mai lentă, capacitatea lor mai slabă, adaptarea la situaţii noi cere timp.  

(…) Ne regăsim în UE cu o piaţă a muncii duală, cu două viteze. Aceasta cre-
ează grave probleme pentru cei care-şi pierd locul de muncă, o bună parte a mun-
cii existente alunecând spre zone nereglementate, ca şi dificultăţi pentru întreprin-



   321 

 

 

derile în expansiune care caută forţă de muncă calificată. Rezultă o creştere mai 
lentă, presiuni continue asupra finanţelor publice, un proces din ce în ce mai impor-
tant de excludere din societatea activă. 

Piaţa unică, dezvoltată la maximul posibilităţilor sale, este primul bloc con-
stitutiv al bogăţiei şi al creării locurilor de muncă în Europa (s.n.). UEM va avea o 
importanţă crucială pentru concretizarea acestor posibilităţi, ea poate oferi stabilitatea 
necesară pentru a o face. Dar pentru ca crearea UEM să fie însoţită de bogăţie şi de 
locuri de muncă pentru cetăţenii Europei, ar trebui să se sprijine pe o strategie a ocu-
pării capabilă să asigure forţa de muncă de înaltă calificare şi flexibilă, de care este 
nevoie pentru edificarea unei societăţi active şi productive. Dacă nu, ocuparea depli-
nă care, în orice caz, trebuie repusă în fruntea listei de priorităţi, ar rămâne în 
afara aşteptărilor (s.n.). 

La mijlocul anilor 90, cunoaştem un şomaj structural masiv, care este mai pu-
ţin o formă armonizatoare sau un rezervor de recrutare cât un factor de 
dualizare a societăţilor (s.n.).Trebuie să admitem că natura pieţei muncii s-a 
schimbat fundamental şi să acţionăm în consecinţă. Dacă nu, şomajul ar deveni o 
situaţie permanentă, hrănită prin dezechilibre fundamentale între calificări, nevoi şi 
stimulente. 

Ocuparea deplină, aşa cum a fost definită înainte de toate, pentru bărbaţi şi 
pentru industria prelucrătoare, fiecare individ ocupând mai mult sau mai puţin ace-
laşi loc de muncă pe parcursul întregii vieţi, este depăşită. Reîntoarcerea la o for-
mă diferită de ocupare deplină nu va fi posibilă decât în măsura în care se vor de-
pune eforturi pentru a dezvolta o nouă strategie de ocupare. 

Avem nevoie de o reexaminare completă a sistemelor de ocupare în Europa, 
indiferent dacă este vorba de interacţiunea fiscalităţii, asistenţei sociale, formării, 
reglementării şi a altor politici sau acorduri colective. 

Schimbările structurale actuale pot oferi această nouă cale şi permit reorganiza-
rea măsurilor în favoarea unei revitalizări a ocupării – a reocupării -, înarmarea 
şomerilor cu noi calificări, stabilirea unor relaţii mai constructive între muncă şi 
asistenţă socială, întărirea capacităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor de a accede la 
o formare sistematică şi flexibilă. 

Cinci domenii prioritare (cheie) pentru politica de ocupare în UE au fost stabilite 
la Conferinţa de la Essen: 

1. îmbunătăţirea perspectivelor ocupării populaţiei active prin promovarea 
investiţiilor în formarea profesională (formarea tinerilor, egalitate de şanse, efi-
cienţa sistemelor de pregătire, educaţie permanentă etc.); 

2. sporirea intensităţii ocupării, creşterii economice: a) organizarea flexibilă 
a muncii care satisface exigenţele persoanelor ocupate şi ale sporirii competitivită-
ţii; b) politica salarială care favorizează investiţiile creatoare de noi locuri de mun-
că; c) promovarea iniţiativelor regionale şi locale, care permit crearea de noi locuri 
de muncă ce răspund exigenţelor noi, cu deosebire în domenii cu cerere în creşte-
re (protecţia mediului, asistenţă socială); 
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3. reducerea costului nesalarial al forţei de muncă într-o suficientă măsură 
pentru a putea exercita o influenţă sensibilă asupra deciziilor privind ocuparea lu-
crătorilor, mai ales a celor slab calificaţi; 

4. creşterea eficienţei politicilor de ocupare a forţei de muncă care prin evi-
tarea (limitarea) practicilor dăunătoare dorinţei (voinţei) de a munci, trecând de la 
politici pasive la politici active ale pieţei muncii. În acest context, este subliniată 
necesitatea stimulării indivizilor în căutarea unui loc de muncă, a formării unor 
comportamente productive. Aceasta ar trebui să devină un criteriu al dimensionării 
şi acordării veniturilor de susţinere. În mod regulat, oportunitatea şi eficienţa diver-
selor măsuri şi mecanisme ale pieţei muncii se cer evaluate; 

5. dezvoltarea măsurilor în favoarea grupurilor cu risc crescut în faţa şomajului 
(tineri, în special cei ce părăsesc şcoala fără a avea o calificare, şomeri de lungă 
durată, femei, persoane vârstnice, imigranţi etc.) (Adaptat după „L’emploi en Eu-
rope”, 1995, Commission Europé-enne, Bruxelles, 1995). 

 

Specialiştii UE apreciază că, pe termen mediu, pentru atingerea obiecti-
vului de reducere a şomajului într-o măsură mulţumitoare, respectiv de 0,5 – 
1% pe an, şi sporire a ocupării, ar fi necesară o rată medie de creştere econo-
mică de 3 – 3,5% anual. Deci rata de creştere s-ar cere să fie superioară celei 
din ultimele două decenii, 2 – 2,2% medie anuală. O rată de creştere mai mică 
ar împinge, dacă se menţin obiectivele de sporire a ocupării şi de reducere a 
şomajului – spre o alternativă neeficientă pe termen mediu şi lung, respectiv 
„sporirea conţinului muncă al creşterii economice‖ („labour intensivity‖), ceea 
ce ar reduce productivitatea şi, prin impact, posibilităţile viitoare ale creşterii, 
economisirii, investiţiilor şi ocupării. Până la urmă, sunt necesare soluţii de 
compromis care se pot realiza însă prin articularea tuturor tipurilor de po-
litici şi nu numai prin politici ale pieţei muncii sau cele sociale. 

Comunitatea – se remarcă în Carta albă a UE – are nevoie atât de creş-
tere economică susţinută, cât şi de un model de ocupare intensiv. Un model ce 
are să permită „transformarea creşterii economice în locuri de muncă‖. Aceasta 
presupune o nouă solidaritate între cei ocupaţi şi cei fără loc de muncă, între 
cei care-şi câştigă venitul din muncă şi cei care-şi câştigă venitul din investiţii. 

(…) „Comunitatea trebuie să-şi îmbunătăţească competitivitatea pe ter-
men lung şi să evite reacţiile excesive la schimbările pe termen scurt cu preţul 
competitivităţii ce derivă din capricii ale fluctuaţiei cursului de schimb. Aceasta 
înseamnă să investeşti în oameni şi să dezvolţi o politică activă de încurajare 
de noi activităţi economice şi de creştere economică în sectoarele interne şi 
internaţionale competitive (…) Piaţa singură nu poate rezolva ocuparea, 
şomajul şi problemele sociale implicite cu care se confruntă comunitatea 
(s.n.).Sunt necesare măsuri adecvate care înseamnă nu atât „o dereglare a 
pieţelor muncii din Europa, ci mai degrabă un sistem de reguli remodelat, 
raţional şi simplificat, capabil să promoveze ocuparea fără ca povara 
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schimbării să apese asupra celor care au deja o poziţie firavă pe piaţa 
muncii‖ (s.n.). Pentru a atinge aceste obiective, este esenţial să se asigure 

participarea activă a tuturor categoriilor de actori economici şi sociali la toate 
nivelurile. (…) Partenerii sociali, în special, au responsabilitatea şi posibilitatea 
(…) de a lucra împreună într-un mod nou pentru a găsi soluţii, inclusiv la nivel 
european, prin mecanismul creat în termenii Pactului Social.‖ (White Paper, 
1994). 



3. PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA  
DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII  

 

Pe parcursul lucrării noastre, au fost pe larg analizate procesul de forma-
re şi funcţionare a pieţei muncii, principalele caracteristici, fenomene, blocaje şi 
tendinţe ale acesteia, relevându-se progresele incontestabile ale reformei pie-
ţei muncii, dar şi limitele acesteia. În acest paragraf, evitând pe cât posibil re-
petările, vom prezenta doar câteva elemente care, în opinia noastră, pot fi utile 
în procesul de continuare a reformei, de modernizare a pieţei muncii în relaţie 
cu pregătirea economiei şi a societăţii româneşti pentru integrare. În acest 
scop, ne vom desfăşura analiza pe două paliere: 

a) potenţialul uman al României. Pornim de la constatarea că România 
dispune de un important potenţial de muncă – cantitativ şi calitativ (tinereţe, 
nivel de instruire şi formare) – care, bine valorificat şi valorizat, poate fi unul din 
factorii principali de accelerare a reformei economice, de sporire a funcţionali-
tăţii pieţelor şi a capacităţii concurenţiale a României pe plan european (şi nu 
numai). Este, poate din motive obiective şi/sau subiective asupra cărora nu in-
sistăm, una din zonele cele mai „văduvite‖ ale conceperii şi derulării reformei 
care nu de puţine ori a condus la impas; 

b) piaţa muncii din România în raport cu piaţa internă a UE şi cu pieţele 
din ţările membre. Prin prisma unor comparaţii, intenţia noastră este de a în-
demna la reflecţii în ce priveşte deciziile, opţiunile şi priorităţile, de a evita 
abordările simpliste, chiar periculoase pe termen mediu şi lung, a problematicii 
ocupării forţei de muncă şi, respectiv, a şomajului ca nucleu dur, ca spaţiu ten-
sionat, conflictual al pieţei muncii, cu rezonanţe în întrega economie şi societa-
te. Fără îndoială că şansele invitării la negocieri pentru integrarea europeană 
sporesc pe măsură ce „pericolul exportului pe piaţa muncii europene‖ a tensiu-
nilor interne va fi mai mic. 

În anul 1996, populaţia în vârstă de muncă (15-64 de ani), conform nor-
melor UE,  reprezenta peste 15 milioane de persoane, populaţia activă civ ilă 
circa 10,1 milioane, iar cea ocupată civilă 9,4 milioane persoane (Anexa nr. 4). 

Pe fondul procesului de îmbătrânire demografică, declanşat cu două de-
cenii în urmă, una din caracteristicile forţei de muncă potenţiale din România – 
cu atributul de avantaj comparativ, mai ales având în vedere şi costul scăzut al 
forţei de muncă – este tinereţea. În 1996, populaţia în vârstă de muncă repre-

zenta 67,9% din populaţia totală, ceea ce situează România peste media UE 
(15) şi cea a O.E.C.D. în 1995 şi, evident, peste cea realizată în majoritatea 
ţărilor membre ale UE (Anexa nr. 2). Numai Italia, Olanda şi Germania aveau 
ponderi asemănătoare. Proporţia populaţiei în vârstă de muncă în România în 
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1996 era superioară celei pe care UE şi O.E.C.D. şi-o propun pentru anii 
2010/2020 (Pete Richardson, 1997). 

Ratele de activitate (participare) a populaţiei totale şi, respectiv, a popu-
laţiei în vârstă de muncă au valori constant înalte: în jur de 46 – 47% în primul 
caz şi de 72-73% în cel de-al doilea, superioare de asemenea mediei UE şi, 
respectiv, a celor mai multe dintre ţările membre (cu excepţia Finlandei, Suedi-
ei, Regatului Unit şi a Danemarcei). 

3.1. Tensiuni persistente 

Debutul tranziţiei la economia de piaţă, paşii făcuţi în această direcţie – 
liberalizare, demonopolizare, privatizare – restructurare, macrostabilizare (în 
continuare fragilă, fără corespondent, ar fi necesară în economia reală), refor-
me instituţionale şi legislative etc. – marchează ruptura cu un model de ocupa-
re a forţei de muncă proiectat şi dirijat centralizat, nu lipsit de dezechilibre şi 
contradicţii. În consecinţă, în condiţiile crizei economice, sociale şi morale in-
terne, şi chiar a unei crize de autoritate ce pare a se accentua, a unui mediu 
extern prea puţin favorizant, incoerenţele şi inconsecvenţele reformei au ampl i-
ficat declinul şi precarizarea ocupării forţei de muncă. Indicatorii care măsoară 
evoluţia forţei de muncă au trenduri divergente ca sens şi intensitate, expri-
mând în fapt un proces persistent de tensionare a pieţei muncii. 

Astfel, evoluţia populaţiei potenţial active (în vârstă de muncă), în condiţiile 
reducerii ratei de cuprindere în învăţământul secundar şi ale sporirii în cel superior 
şi, respectiv, a populaţiei ocupate se înscriu pe o curbă continuu ascendentă. 

 

Graficul nr. 1 
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În condiţiile în care populaţia în vârstă de muncă sporeşte cu 2,9% – în 
1996 reprezentând 67,9% din totalul populaţiei faţă de 64,3% în 1990 –, popu-
laţia activă scade cu 7,7 puncte procentuale (-764 mii persoane), iar cea ocu-
pată cu 15,5 puncte procentuale (-1183 mii persoane în 1997 faţă de 1990). 
Potrivit estimărilor guvernului României, accelerarea proceselor de reformă, în 
speţă a privatizării, restructurării – în lipsa unor măsuri eficiente de promovare 
a activităţilor creatoare de locuri de muncă – pe termen mediu, declinul ocupă-
rii va continua. Astfel, în anul 2000, populaţia civilă ocupată va fi mai mică cu 
circa 450 mii persoane faţă de 1996 (Economia românească la orizontul anului 
2000,Bucureşti,1997). 

Numărul de şomeri şi rata de şomaj –  măsură a dezechilibrului persis-
tent dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, a gradului de încordare a aces-
tei pieţe – deşi au evoluţii oscilante, pe termen lung au o alură crescătoare, 
modificându-se concomitent şi formele şi structura şomajului. Într-o primă eta-
pă, acestea cresc continuu, rata cea mai înaltă de şomaj fiind înregistrată în 
martie 1994 (11,2%); în anii 1995, 1996 şi în prima jumătate a anului 1997 – cu 
oscilaţii sezoniere şi sectoriale – se instalează o tendinţă de diminuare a numă-
rului de şomeri şi, respectiv, a ratei de şomaj. În decembrie 1996, aceasta era 
de 6,3%, nivel în jurul căruia oscilează uşor în primele 6-7 luni din 1997. Luna 
august 1997 pare să marcheze reînscrierea evoluţiei şomajului pe o curbă 
ascendentă. Este, evident, un rezultat al accelerării restructurării, cu deosebire 
în industria minieră şi în alte câteva sectoare – industria de prelucrare a ţiţeiului 
-, al aplicării Memorandumului convenit cu F.M.I. şi a acordurilor de ajustare 
structurală convenite cu Banca Mondială. Procesul a fost „susţinut‖, în opinia 
noastră, de apariţia reglementării în domeniul concedierii colective (Ordonan-
ţele 9 şi respectiv 20/1997), pe cât de necesară pe atât de generoasă, în parte 
„discriminatorie‖, în condiţiile unui buget de austeritate şi a lipsei unui program 
de acompaniere socială realist şi credibil. În decembrie 1997, rata de şomaj a 
fost de 8,8%, pentru ca în martie 1998 să se afle în vecinătatea a 10% (9,7%). 
Măsurile de dezvoltare, inclusiv de restructurare economică, de creare a unor 
oportunităţi de a munci, în zonele cele mai „calamitate‖ au fost iniţiate cu întâr-
ziere, post factum. Din această perspectivă, putem considera că problema este 
doar aparent şi pe termen scurt soluţionată, în aceste zone acumulându-se în 

prezent un însemnat potenţial de „nervozitate‖ şi de conflict social. Pe de altă 
parte, repune în discuţie (pentru a câta oară?) necesitatea elaborării unor pro-
grame coerente de restructurare economică cu luarea în considerare a efecte-
lor de impact (sociale, educaţionale, ocupaţionale etc.) la nivel sectorial sau/şi 
regional (vezi graficul nr. 2).  

Un al doilea element, relevant sub aspectul gestiunii pieţei muncii şi 
promovării unor politici active de ocupare şi de combatere a şomajului, ţine de 
modificările care intervin în structura internă şi caracteristicile şomajului. 
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Graficul nr. 2 

 

 

Dacă în primii ani ai tranziţiei şomajul avea în mod preponderent carac-
ter ciclic – expresie a puternicei recesiuni a activităţii economice şi a eliminării 
supraefectivelor de personal, pe măsură ce procesele de restructurare avan-
sează, componenta structurală a şomajului devine prevalentă. Deşi este 
dificil de măsurat, acest tip de şomaj este de presupus că în perspectivă se va 
„stabiliza‖ la un nivel greu de comprimat şi, în anumite condiţii, „comandate‖ de 
piaţă, ar putea antrena sporirea şomajului ciclic. Se intră într-un cerc vicios, de 
antrenare a unei forme de şomaj de către alta. Evoluţiile acestor componente 
ale şomajului şi ale raporturilor dintre ele rămân dependente de starea, nivelul 
de dezvoltare şi structura economiei, de capacitatea concurenţială a acesteia, 
ca şi de politicile pieţei muncii şi de cele sociale. 

 

Caseta nr. 7 – Şomaj ciclic şi structural 

Un aspect, discutat adesea, al problemei şomajului este cât este de ciclic şi cât 
este de structural? Importanţa acestei distincţii constă în percepţia răspândită că 
politica macroeconomică poate influenţa elementul ciclic al şomajului, dar este re-
lativ neputincioasă în raport cu şomajul determinat de cauze structurale. În termeni 
generali, componenta structurală poate fi definită ca acea parte a şomajului care 
nu este inversată de schimbări economice ulterioare; în practică există totuşi multe 
definiţii ale şomajului structural, dar nu există o cale neambiguă de a face descom-
punerea, în primul rând deoarece se pare că între cele două există o interacţiune. 
Factorii care conduc la creşterea şomajului structural vor exacerba adesea şomajul 
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ciclic; în acelaşi timp, şomajul ciclic, dacă persistă, poate determina o creştere a 
şomajului structural. De exemplu, tendinţa celor „din interior‖ de a face presiuni 
asupra creşterii salariilor reale va avea ca răspuns creşterea şomajului. Deci va fi 
necesar un şomaj şi mai ciclic care să permită modificarea salariilor. În mod simi-
lar, cu cât ajutoarele de şomaj sunt mai generoase, cu atât mai lentă este adapta-
rea pieţei muncii după şocuri. În acest caz, reducerea prea rapidă a şomajului poa-
te conduce la reaccelerarea inflaţiei, chiar dacă ea va părea că este o formă de 
şomaj ciclic. În ambele cazuri, elementele ciclice şi structurale ale şomajului inter-
acţionează. 

Secretariatul O.C.D.E. a făcut diverse estimări ale şomajului structural. Situaţia 
generală pe ţări sau regiuni prezintă diferenţe semnificative. 

 în SUA, şomajul structural, de aproape 6% din forţa de muncă, pare să se fi 
schimbat puţin în ultimul deceniu, iar elementul ciclic din şomaj a scăzut rapid; 

 în Comunitatea Europeană, Canada şi Oceania, nivelul şomajului structural 
a crescut în timp, până la probabil 7-10% din forţa de muncă, iar şomajul ciclic 
semnificativ este în mod curent mai mare; 

 în ţările EFTA, mulţi ani şomajul a rămas scăzut, crescând rareori peste 2%, 
cu variaţii ciclice relativ mici; recent, a crescut la peste 7%, o parte a creşterii fiind 
probabil structurală; 

 în Japonia, şomajul structural este scăzut, de aproape 2%, dar şomajul ciclic 
creşte. (The OECD Jobs Study, Facts, Analysis, Strategies, 1996). 

  

Dar, dincolo de proporţiile şi intensitatea şomajului, fenomenul cel mai 
costisitor şi ameninţător – sub aspect economic şi psihosocial – este croniciza-
rea şomajului de lungă durată, asociată cu dimensiunile în creştere ale şomeri-
lor care ies de sub incidenţa regimului de asigurare/asistenţă în situaţie de şo-
maj. Acestea se constituie în surse de alimentare a proceselor de excludere 
socială, deosebit de nocive din perspectiva dezvoltării umane. Potrivit Anchetei 
asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), în 1996 durata medie a şoma-
jului a fost de circa 19 luni, peste 51%  din şomeri erau în şomaj de mai mult 
de 12 luni, iar 29% de peste 24 de luni; rata de şomaj a tinerilor (15-24 ani) de-
păşeşte de aproape 3 ori rata medie a şomajului (Anexa nr. 5). 

Dacă la aceste fenomene adăugăm vulnerabilitatea relativ mai mare a 
unor categorii de forţă de muncă cu risc crescut în faţa şomajului şi şanse mai 
reduse de ocupare/reintegrare în activitate (tineri ce intră pentru prima dată pe 
piaţa muncii, femei, persoane de o anumită vârstă, handicapaţi, anumite grupe 
ocupaţional-profesionale), ca şi disparităţile teritoriale însemnate, avem o ima-
gine mai completă a problemelor gestiunii eficiente a pieţei muncii în condi-
ţiile dure ale tranziţiei, a nevoii de găsire şi de păstrare a unui „coridor de 
conciliere‖, a unui compromis în limitele credibilităţii şi decenţei  între eficien-
ţă-performanţă pe de o parte, ocuparea forţei de muncă şi liniştea socială, 
pe de alta. Aceasta este şi o problemă deloc minoră a unei distribuţii echitabile 
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a costurilor tranziţiei, a evitării soluţiilor facile pe termen scurt, dar păguboase 
pe termen mediu şi lung. 

Restructurarea ocupării forţei de muncă pe sectoare, a activităţilor etc. 
este rezultatul a trei procese.  

Unul ţine de moştenirea în domeniu, respectiv de reducerea serioasă a 
supraocupării, cu deosebire în industrie, „impulsionat‖ şi de căderea severă a 
producţiei, de îngustarea, de asemenea severă, a pieţei interne şi de pierderea 
unor importante segmente de piaţă externă.  

Al doilea, ţine de calitatea gestiunii tranziţiei. Altfel spus, de capabilitatea 
guvernanţilor şi a altor factori de a elabora şi monitoriza programe de reformă 
articulate în toate componentele lor, de realizare în timp util a setului de regle-
mentări, instituţii, norme, proceduri şi reguli de joc, capabile în integralitatea lor 
să asigure funcţionalitatea economiei de piaţă.  

Al treilea, de o serie de constrângeri rezultate nu numai din mediul eco-
nomic intern, ci şi din cel internaţional, inclusiv din acordurile cu F.M.I., Banca 
Mondială etc. Din acest din urmă punct de vedere, s-ar putea spune că Româ-
nia s-a aflat mai mult sau mai puţin într-o poziţie dezavantajoasă atât în ce pri-
veşte startul, cât şi condiţiile create pe parcurs. Sigur, o asemenea apreciere 
se cere a fi explicitată. Credem însă că nu este locul aici. În acest context, am 
menţiona doar că se cer abandonate atât poziţiile fataliste, cât şi cele care cau-
tă explicaţii în „moştenirea‖, mai mult sau mai puţin dezastruoasă; acestea ar 
trebui înlocuite cu realism în diagnosticarea stării economiei şi a potenţialului 
său, în proiectarea programelor de dezvoltare, în stabilirea priorităţilor etc.; şi 
nu în ultimul rând, se cere a avea în vedere combinarea raţională a factorilor 
interni şi internaţionali ai dezvoltării. Acestea ar permite şi folosirea integrală şi 
eficientă a resurselor atrase prin asistenţă internaţională, fie prin împrumuturi 
externe. Într-un asemenea demers – tocmai pentru a evita unele capcane sau 
repetarea unor trasee deja parcurse – cunoaşterea inovaţiilor în planul ocupă-
rii, ca şi al practicilor de succes, al tendinţelor etc. devine o coordonată esen-
ţială. 

Fără prea multe comentarii, cel mai surprinzător şi ineficient proces al 
„restructurării‖ ocupării forţei de muncă rezidă în „redistribuirea‖ acesteia în „fa-
voarea‖ agriculturii. Aceasta în lipsa unor programe de dezvoltare industrială 
şi/sau regională de diversificare a activităţii din mediul rural, de relansare şi 
susţinere a economiei reale, a întreprinderilor mici şi mijlocii, a infrastructurii 
etc. – a acţionat ca „zonă de refugiu‖ pentru o parte a forţei de muncă eliberate 
din sectorul secundar, înainte de toate din industrie.  

Limitându-ne doar la acest proces conchidem că structura ocupării for-
ţei de muncă care, din păcate, s-a consolidat, nu oferă încă semnale credibile 
că s-ar îndrepta spre o evoluţie normală care să conducă la performanţă şi ef i-
cienţă în plan societal, colectiv şi individual. Pe de altă parte, se abate conside-
rabil de la structurile ocupării forţei de muncă din ţările dezvoltate şi chiar de 
cele din majoritatea economiilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est. Ana-
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lizate comparativ, cele mai frapante disparităţi se constată în sectorul primar şi 
terţiar. 

Sectorul secundar a atins, în opinia noastră, la nivel global, sub aspectul 
proporţiilor şi al ponderii ocupării, masa critică capabilă să genereze printr-un 
management de calitate performanţă, calitate, eficienţă, competitivitate. şi de 
aici, via selectivitate economisire şi investiţii, să impulsioneze modernizarea 
structurii ocupaţionale a forţei de muncă. 

Cât priveşte sectorul primar, România, în 1997, cu o medie a populaţiei 
ocupate în agricultură de 35,6% depăşeşte de aproximativ 7 ori media UE (15) 

din 1995 (5,3%); este cu 15 puncte.procentuale mai mare decât ponderea cea 
mai înaltă realizată într-o ţară a UE – Grecia – 20,4% şi, respectiv, cu 20 punc-
te procentuale peste nivelul Portugaliei. 

Cu 31,3% populaţie ocupată în sectorul secundar, se situează în veci-
nătatea mediei comunitare (30,2%), la un nivel comparabil cu cel din Italia, 
Austria, Portugalia. 

În fine, sectorul de servicii reprezintă veriga cea mai slabă, reprezentând 
doar 51,3% din media UE (15), la mare distanţă chiar de Grecia şi Portugalia, în 
care ponderea populaţiei ocupate în servicii este cu aproximativ 10 puncte pro-
centuale sub media UE – 56,4% în Grecia şi 56,3% în Portugalia (Anexa nr. 6). 

3.2. Exigenţe din perspectiva integrării în UE 

Pregătirea economiei pentru integrare este un proces dificil şi, după toa-
te probabilităţile, dacă suntem realişti, îndelungat. Sunt o mulţime de argumen-
te care pledează în acest sens: 

I. Se desfăşoară pe fondul şi în condiţiile accelerării proceselor de glo-
balizare şi internaţionalizare a economiilor şi pieţelor, proces în care piaţa 
muncii este, orice s-ar spune, mai tensionată, supusă mai multor presiuni atât 
la scară naţională cât şi internaţională. Reforma şi restructurarea pieţei muncii 
şi a sistemului de securitate socială, în ciuda unei asistenţe susţinute, se deru-
lează greoi, cu multe poticneli şi întârzieri. Parteneriatul şi consensul social, 
atât de necesar în această zonă periclitată a reformei – chiar dacă există insti-
tuţii cu atribuţii în domeniu – sunt departe de a fi normale. 

II. Baza şi condiţiile de plecare ale României sunt fragile. Nu este vorba 
doar de construirea infrastructurii economiei de piaţă care să-i inoculeze func-
ţionalitate (Nicholas Barr, 1994) sau de indicatorii ocupării şi ai şomajului, ci şi 
de o serie de premise economice sustenabile. 

III. Un proces în care, dincolo de poziţia geostrategică, potenţialul uman 
şi cel economic pe care România le oferă nu pot fi date la o parte, neglijate, 
elemente cum sunt: istoria, cultura, tradiţiile şi specificităţile naţionale, atitudini-
le şi comportamentele, cu efectele lor de antrenare, dar şi de frânare a progre-
sului. Aceasta nu ar trebui să conducă la o dihotomie între naţional şi internaţi-
onal, ci dimpotrivă, la fertilizarea lor reciprocă. 
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IV Implică ample schimbări în politica naţională, între care însuşirea ac-
quis-ului comunitar şi alinierea la practicile europene de succes sunt doar 
unele dintre acestea. 

Ce este şi unde se află România astăzi în raport cu exigenţele integrării? 
 

Tabelul nr. 1 
Indicatori care caracterizează locul României comparativ 

cu UE în anul 1995 
 

 
Indicatorul 

 
UE (15) 

 
România 

România în 
raport cu UE 

(15)- % 

Populaţie (mii persoane) 372 131 22 681 6,1 

Populaţie în vârstă (15-64 ani) (mii per-
soane) 

244 888 14 924 6,1 

Populaţie civilă ocupată 147 994 9 443 6,4 

Număr mediu salariaţi    

Număr de şomeri 17 856 998 5,6 

Populaţie în vâstă de muncă în total 
(p.v.m.) (%) 

65,8 65,9 (67,9) x 

Rata de activitate a p.v.m. (%) 67,7 70,3 x 

Rata de ocupare a p.v.m. (%) 60,4 63,5 x 

Rata de şomaj (înregistrată) (%) 10,7 9,5 x 

Populaţia ocupată pe sectoare (%): 
- primar 
- secundar 
- terţiar 

 
5,3 

30,2 
64,5 

 
34,5 
33,6 
31,9 

 
x 
x 
x 

Persoane ocupate pe cont propriu (% din 
total) 

16,0 14,5 x 

Persoane ocupate cu timp parţial (%) 11,5 13,8 x 

Sursa: Key employment indicators în EU (15) în Employment in Europe, 1996, EC, Brussels, 
1996; Anuarul Statistic al României 1996, C.N.S., 1997; Breviar statistic 1997; An-
cheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 1996, C.N.S., 1997.  

 
România, deţinea cu ceva mai mult de 6% din populaţia totală, din cea în 

vârstă de muncă şi din cea ocupată, şi 5% din numărul şomerilor din UE (15). 
Pe acest fond – deşi procesul de îmbătrânire demografică este prezent, iar 
tranziţia l-a accentuat – o caracteristică a forţei de muncă potenţială din Româ-
nia, cu atribut de avantaj comparativ, este tinereţea. De altfel, aşa cum deja am 
menţionat, ponderea populaţiei în vârstă de muncă în totalul populaţiei: 67,9% 
în 1996, situează România peste media UE (15) şi a O.E.C.D. în 1995 şi, în 
consecinţă, peste nivelurile realizate în cele mai multe dintre ţările membre ale 
UE. (Numai în Italia, Germania şi Olanda se înregistrau ponderi ase-
mănătoare). Oricum, şi aceasta ni se pare semnificativ, proporţia populaţiei în 
vârstă de muncă din România din 1996 era superioară celei pe care UE şi 
O.E.C.D. şi le propun pentru anii 2010/2020 (Pete Richardson, 1997). 
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Un al doilea bloc de indicatori – care se poate preta la interpretări diferite 
– este reprezentat de  rata de activitate (de participare), rata de ocupare şi  
cea de şomaj. Cu un nivel al ratei de activitate a populaţiei totale de 46-47% şi 
a celei în vârstă de muncă de 72-73%, România înregistrează cote superioare 
mediei UE şi a celei mai mari părţi din ţările membre, exceptând Finlanda, 
Suedia, Regatul Unit şi Danemarca. Cât priveşte rata de şomaj, de 8,8% în 
decembrie 1997, ea se situa sub media UE din 1995, sensibil sub nivelul Spa-
niei (22,9%), Finlandei (17,2%), Islandei (12,4%), dar mult peste valorile înre-
gistrate în Luxemburg (2,9%) şi Austria (3,8%). Judecată prin prisma posibile-
lor evoluţii, în următorii 2-3 ani, rata de şomaj va creşte, atingând cote „compa-
rabile‖ (egale, în vecinătate sau mai mari) decât cele din multe ţări membre ale 
UE, cu rate de şomaj situate între 10-12% (Anexa nr. 1). 

Un al treilea bloc priveşte indicatorii de eficienţă. Am ales pentru com-
paraţie un pachet de trei indicatori ale căror dimensiuni realizate în UE rămân 
ţinte de primă mărime pentru strategia României privind integrarea. 

Primul dintre aceştia priveşte productivitatea muncii exprimată sub forma 
PIB/persoană ocupată. Pentru a uşura comparaţia, am recurs la calculul rapor-
tului dintre valoarea acestui indicator în România (=1) şi valorile înregistrate în 
13 din ţările membre ale UE şi 5 ţări asociate (Anexa nr. 7). Ecartul dintre indi-
catori se circumscrie pe o plajă întinsă, între 6,3 ori şi, respectiv, 7 ori faţă de 
Portugalia şi Grecia la 20,8 ori în Belgia, 18,3 ori în Germania, 18 ori în Franţa, 
18,1 în Austria, 17,8 ori în Danemarca, 17,5 ori în Olanda etc. 

Comparativ cu unele ţări asociate, valorile raportului sunt cu mult mai 
mici. Dar, cu o  singură excepţie, Bulgaria, în care raportul este subunitar 
(0,95), în celelalte ţări acesta are valori cuprinse între 1,8 ori în Turcia şi 2,7 ori 

în Ungaria. 
Al doilea indicator utilizat este ponderea PIB /capita realizat în Româ-

nia în valoarea acestui indicator în ţările membre ale UE şi în unele din 
ţările asociate. Pentru calcul, am utilizat valoarea PIB atât la rata de schimb, 
cât şi la paritatea puterii de cumpărare (PPC). Ce spun datele? 

I. La paritatea puterii de cumpărare, ponderea PIB/capita în România 
în raport cu valorile din ţările membre ale UE oscilează între 20,2% faţă de 
Belgia şi 37,2% faţă de Grecia (Anexa nr. 8). Aceste mărimi atestă, practic, ie-
rarhiile obţinute prin raporturile de productivitate. Ierarhia stabilită pe baza 
ponderii PIB din România la rata de schimb în ponderile din celelalte ţări, se 

păstrează, numai că – urmare distorsiunilor ratei de schimb – valorile sunt in-
comparabil mai mici, 6% pondere în raport cu Belgia şi, respectiv, 18% în ra-
port cu Grecia. 

Cât priveşte ţările asociate, ponderea PIB/capita PPC din România re-
prezintă 44,6% din cel din Cehia, 80,7% din cel al Poloniei şi 102,0% în raport 
cu Bulgaria. Cu valori mai mici, cu două excepţii, ierarhia se menţine şi în cazul 
utilizării ponderii PIB/capita la rata de schimb, 35,9% în raport cu Ungaria şi 
113% în raport cu Bulgaria (Anexa nr. 8). 
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În fine, al treilea indicator – cu funcţii complementare şi/sau de control al 
calculelor anterioare – este raportul dintre PIB/capita din România (=1) şi va-
loarea acestui indicator în ţări membre ale UE şi în ţări asociate. Îndicatorul a 
fost calculat atât la PPC cât şi la rata de schimb (Anexa nr. 9). 

Raportul variază între 2,69 ori Grecia şi 4,95 ori Belgia (PPC) şi 5,5 ori 
Grecia şi 16,7 ori Belgia, calculat la rata de schimb. Practic, se menţin ierarhiile 
stabilite în indicatorii înainte menţionaţi. 

Comparativ cu ţările asociate, valoarea raportului variază de la 0,83 Slo-
vacia la 2,24 Cehia, în cazul în care PIB este exprimat la PPC, între 0,11 Bul-
garia şi 4,33 Ungaria. În cel al utilizării ratei de schimb, în ceea ce priveşte ţări-
le asociate, cele două ierarhii nu sunt simetrice, se observă unele schimbări de 
locuri între Cehia şi Ungaria. 

Indiferent însă de indicatorii pe care i-am reţinut pentru analiza noastră, 
este clar că distanţa care ne desparte de indicatorii de performanţă din UE este 
apreciabilă. De aici şi dimensiunea efortului de creştere economică şi reducere 
a decalajului pe care România îl are de făcut. Ceea ce înseamnă, printre altele, 
şi o regândire şi revizuire a strategiilor şi programelor de dezvoltare capabile 
să valorizeze şi să valorifice oportunităţile de care dispunem, să depăşească 
multe dificultăţi introduse de diverse grupuri de interese care, adesea, se com-
portă ca grupuri de presiune. 

În contextul economico-social, marcat de menţinerea crizei economice, 
de erodarea credibilităţii guvernării în conceperea şi punerea în practică a unor 
programe de reforme, caracterizate prin articularea ineficientă a componentelor 
sale, inclusiv a dimensiunilor nominale şi reale ale economiei, de reticenţe ale 
mediului economic internaţional, de acumulare a unor tensiuni sociale cu po-
tenţial exploziv, care ar putea fi impactul global al pregătirii pentru aderarea la 
UE asupra funcţionării şi dinamicii pieţei muncii? 

Evident, are mare importanţă ca punct de pornire descifrarea impactului 
pe care integrarea, acordul de asociere etc., respectiv cel de parteneriat pot 
să-l aibă asupra pieţei muncii din România. Altfel spus, care ar putea fi, din 
perspectiva menţionată, costul integrării şi, evident, cum ar putea fi acesta 

minimizat. Pornim în aceste aprecieri de ordin calitativ de la trei premise: 
a) caracterul deosebit al pieţei muncii, de piaţă specială, pe care circulă 

şi se tranzacţionează o marfă cu trăsături particulare, iar preţul acesteia se 
formează nu numai după regulile pieţei, în care dimensiunile economice şi cele 
sociale ale acesteia se întrepătrund şi, în mare măsură, se condiţionează, ci şi 
pe bază de negocieri de consens social; 

b) creşterea economică sănătoasă este suport al dezvoltării umane, cu 
tot ceea ce aceasta implică, iar dezvoltarea socială – forţa motrice a creşterii 
economice. Concilierea (non concilierea) acestor două dimensiuni care, în 
condiţii de criză şi restricţii bugetare este anevoioasă, se transformă în sursă 
de succes şi/sau de eşec al reformelor economice şi sociale; 
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c) piaţa muncii – în ciuda liberalizării şi a internaţionalizării – nu este numai 
una dintre cele mai reglementate, dar poate fi şi una dintre cele mai protejate. În 
acest din urmă proces fiind implicate, ce-i drept, în măsură şi în formă diferită, 
statele, guvernele naţionale. Adesea, apar chiar contradicţii între orientările insti-
tuţionale ale UE şi cele ale unora din statele membre. Poate, înainte de toate, 
acelea în care imigraţia legală şi/sau clandestină este puternică. Sau, în alte ca-
zuri, atunci când o serie de conflicte între forţa de muncă autohtonă şi cea imi-
grantă scapă de sub controlul instituţiilor cu competenţe în domeniu..Ca atare, 
libera circulaţie a forţei de muncă se realizează selectiv, în funcţie de interesele 

unor puternice grupuri economice sau de presiune. Aceasta favorizează dum-
pingul social şi economia informală. De unde se vede că interesul pentru asigu-
rarea unei pieţe a muncii funcţionale şi competitive ar trebui să fie mai larg. 

Sigur că pregătirea şi, respectiv, integrarea în UE – dincolo de conţinutul 
său politic, de opţiune politică majoră – este prin excelenţă o problemă a eco-
nomiei. În primă şi ultimă instanţă, starea de sănătate şi funcţionalitate a eco-

nomiei în limitele standardelor economiilor de piaţă europene este decisivă 
pentru obţinerea paşaportului şi a vizei de intrare în UE. Ceea ce: 

I. implică: însănătoşirea economiei interne, echilibru între resurse (ca-

pacităţi) pe de o parte şi cererea pieţei, între economia nominală şi cea reală, 
identificarea realistă a „ofertei‖ economiei României pentru piaţa internă a UE 
şi respectiv, valorificarea în interes naţional a avantajelor relaţiilor de parteneri-
at (bi sau multilateral) cu UE sau cu ţările membre ale acesteia. Pe scurt, este 
dependentă de calitatea politicilor economice (globale, sectoriale), avându-se 
în permanenţă în vedere triunghiul magic: creştere- competitivitate-ocupare, la 
care am putea adăuga ca finalitate extremă securitatea şi pacea socială; 

II. presupune cu necesitate: studierea în fiecare caz în parte, a efectelor 
de impact (pe termen foarte scurt, scurt, mediu şi lung); identificarea meca-
nismelor de minimizare a efectelor negative a unor surse de „alterare‖ a în-

crederii şi participării şi, respectiv, de potenţare a celor pozitive. Acestea din 
urmă putând avea şi un efect de comprimare a timpului în care economia Ro-
mâniei ar atinge masa critică ce ar face-o compatibilă cu exigenţele UE. 

III. obligă la precizarea că – la nivelul informaţiei de care dispunem – 
măsurarea impactului în integralitatea sa este o întreprindere dificilă, cu 
multe capcane, nu uşor de ocolit. Este şi raţiunea pentru care nu ne permitem 
să avansăm în termeni financiari care ar putea fi costul integrării (pentru Ro-
mânia şi pentru UE), ci doar să identificăm efecte ale acestui proces pe 
piaţa muncii, pe cât posibil pe orizonturi de timp diferite. Menţionăm din start 
că sunt unele costuri iniţiale – cum ar fi investiţia în învăţământ şi formare pro-
fesională, în capitalul uman, sau cea în cercetare-dezvoltare – cu o eficienţă de 
durată, cu capacitatea potenţială de a deveni ancore şi argumente solide în 
„bătălia‖ (competiţia) pentru integrare. Deci, evaluările noastre calitative se 
opresc asupra unei singure pieţe – cea  a muncii – care însă „absoarbe „ şi 
„evidenţiază‖ şi costuri de pe alte pieţe. 
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Cu precizarea că pe termen foarte scurt, scurt şi mediu, costurile eco-
nomice şi sociale vor „prevala‖ asupra beneficiilor, pregătind, sperăm,condiţiile 
pentru prosperitate,participare şi coeziune socială viitoare, vom încerca într-o 
primă abordare să surprindem principalele costuri: 

I. sporirea gradului de încordare a pieţei muncii: oferta de forţă de muncă 
– chiar dacă după anul 2005, urmare a unor evoluţii demografice, se reduce 
numeric – va fi mai mare decât cererea de forţă de muncă care, pe de o parte, 
se va comprima, iar pe de alta îşi va modifica structura ocupaţională, profesio-
nală, teritorială etc. Sursele „încordării‖ dintre cererea şi oferta de muncă sunt 
diferite: 

 vulnerabilitatea comparativ mai mare a unor categorii de forţă de 
muncă în faţa riscului şomajului sporeşte iar angajabilitatea devine mai redusă. 
Între aceste categorii menţionăm: 

 
piaţa muncii. Nu excludem şi o anume sporire a numărului şomerilor 
cu pregătire superioară, ca şi a unor familii ocupaţionale în segmentul 
forţei de muncă cu pregătire medie mai ales. În această din urmă si-
tuaţie fiind implicată şi relaţia dintre cererea de forţă de muncă calif i-
cată, cererea socială, respectiv oferta de instruire şi formare profesio-
nală, inclusiv calitatea formării profesionale; 

 e-
le cu calificări specifice, mai puţin flexibile şi mai greu de adaptat (me-
talurgie, minerit ş.a); 

 e-
re cu comportamente rigide şi calificări pentru care nu există cerere; 

 atea 
de oportunităţi între sexe‖ pe piaţa muncii este în mare suferinţă. Pro-
blema este cu atât mai acută cu cât politica de salarii (şi venituri), 
dacă mai putem vorbi de o asemenea politică, rămâne construită pe 
ipoteza existenţei a doi salariaţi în familie, ale căror venituri se com-
pletează; 

 m-
pinse spre „sărăcie‖ în ipoteza dispariţiei masive a locurilor de muncă 
din sectorul prevalent în economia zonei; 

  

 n-
diţiile în care bugetul îşi va păstra o bună perioadă de timp caracterul 
de maximă austeritate; reforma administraţiei publice va stopa sau li-
mita tendinţa de gonflare a salariaţilor din acest sector, o serie de ac-
tivităţi din sectorul public fiind preluate de cel privat fie direct, fie prin 
parteneriat, eficienţa muncii în sectorul public urmând să crească; 
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II. accentuarea fenomenului de descurajare şi, respectiv, de excludere 
socială (durată mare a şomajului, şomaj de lungă durată, fragmentare socială 
etc.); evident, şi aici, dispersia categorială şi teritorială este diferită, dar oricum 
se poate lărgi; 

III. reglementarea regimului concedierilor colective.Fără îndoială o ase-
menea reglementare este absolut necesară. Dar, dacă într-o economie austeră 
este „prea generoasă‖, „inegală şi chiar discriminatorie‖(Ordonanţele nr. 9 şi 
22/1997 etc.)conduce la efecte adverse, nedorite care sunt: 

 
scop s-au cheltuit peste 2 000 de miliarde de lei) fără efect util în pla-
nul creării unui comportament activ şi flexibil pe piaţa muncii. Într-
un anumit fel, au încurajat nemunca şi nu munca, în condiţiile în care 

un alt mod de distribuire a plăţilor compensatorii în strânsă legătură 
cu efectuarea unor munci (activităţi) necesare ar fi rezolvat multe pro-
bleme, cu deosebire la nivel local (drumuri, alte echipamente colecti-
ve etc.) şi ar fi încurajat formarea unor comportamente proactive pe 
piaţa muncii; 

 
ceea ce a condus la disponibilizări voluntare nenecesare şi la apariţia 
în unele segmente ocupaţional-profesionale a penuriei de forţă de 
muncă; 

 – mai ales în zone de restructurare compacte – a unei 
nelinişti, nervozităţi sociale în creştere; 

IV. reducerea ratei de participare şi a celei de ocupare a forţei de muncă, 
dacă politicile pasive ale pieţei muncii rămân – în ciuda declaraţiilor politice – 
prevalente; 

V. frânarea proceselor necesare de modernizare a structurilor de ocupa-
re a forţei de muncă şi de sporire a flexibilităţii în lipsa unei politici realiste, efi-
cace şi credibile de relansare a creşterii economice, de sporire a ocupării, a 
securităţii venitului din muncă şi/sau proprietate şi susţinerea, pe această cale, 
a economisirii, investirii, dezvoltării şi consolidării pieţei interne; 

VI. deteriorarea ratei de dependenţă economică, ca urmare a reducerii 
numărului de salariaţi şi a sporirii categoriilor care intră sub incidenţa regimului 
de securitate şi asistenţă socială (pensionari, şomeri etc.): la sfârşitul anului 
1997, acest indicator (calculat ca raport între numărul de pensionari şi şomeri 
şi numărul de salariaţi) era de 1,3:1. Aceasta înseamnă că la un salariat revin 
1,3 persoane (pensionari + şomeri); 

VII. menţinerea (dacă nu accentuarea) stării de demotivare în muncă, 
de apatie socială generată de performanţele, în genere, slabe, ale economiei 
reale cu deosebire şi de politici salariale neremuneratorii, nestimulative, purtă-
toare de inechităţi, dereglări ale scării valorii sociale a muncii, de antrenare 
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(aproape continuă) a unor revendicări salariale nu întotdeauna justificate şi/sau 
concordante cu starea şi potenţialul economiei. Din păcate, derapajul politicii 
salariale a demarat şi s-a propagat în sectorul pe care statul avea obligaţia să-
l gestioneze corespunzător – regiile autonome şi marile întreprinderi cu capital 
majoritar de stat, care, de regulă, practică salarii ridicate cuplate cu numeroase 
avantaje în ciuda unor performanţe economice slabe. 

În acelaşi timp, în acest context se cere adus în discuţie şi un alt ele-
ment, la prima vedere cu caracter de avantaj comparativ: costul redus al for-
ţei de muncă comparativ cu cel din ţările membre ale UE. Din perspectiva in-
tegrării, aceasta include un risc potenţial pe piaţa unică europeană, cel al 
dumpingului social. Aceste tensiuni, pe de o parte, „restricţionează‖ libera 
circulaţie a forţei de muncă pe calea măsurilor de protejare impuse de ţările 
membre ale UE; pe de altă parte, mai ales în cazul migraţiei clandestine, dar 
nu numai, protecţia socială a forţei de muncă străine este foarte scăzută sau 
nulă, chiar dacă lucrătorul străin – având în vedere de exemplu rata de schimb 
– apare motivat să lucreze la salarii mai mici şi cu protecţie mai redusă decât 
cel autohton (Edith Gross, 1997); 

VIII. presiuni bugetare şi fiscale. Practic, de câţiva ani, România este 
confruntată cu o criză bugetară şi fiscală, diferită în multe privinţe de cea cu 
care sunt confruntate ţările membre ale UE. În principal este vorba de: 

 – din zone foarte diferite – asupra cheltuielilor bugetare, în 
condiţiile în care sursele de creare a veniturilor sunt insuficiente şi 
adesea incerte, ca urmare a neachitării obligaţiilor către bugetul pu-
blic. La începutul anului 1998, datoriile agenţilor economici (de regulă, 
din sectorul public) erau de aproape 10.000 miliarde lei. În condiţiile 
unor restricţii negociate şi acceptate cu F.M.I. şi Banca Mondială, 
proporţiile economiei subterane, ale evaziunii fiscale, ale corupţiei îm-
piedică construirea unui buget cât mai aproape de zona de echilibru. 
Hiperinflaţia – ca dominantă principală pe piaţa monetară – introduce 
propriile sale dereglări, necesitând rectificări. Iar, slăbiciunile din eco-
nomia reală, fragilitatea macrostabilizării „tensionează‖ dincolo de li-
mite admisibile bugetul public consolidat, dar şi componentele acestu-
ia – bugetul de asigurări sociale, bugetul fondului de şomaj. Dacă în 
aceste segmente nu se accelerează reformele, în scurt timp se prefi-
gurează o criză acută; 

 estricţii, elemente de de-
rută, de descurajare (inclusiv decapitalizare) a investitorilor, a între-
prinzătorilor mici şi mijlocii, a populaţiei. În final, ele se răsfrâng asu-
pra dezvoltării pieţei interne. 

Limitându-ne numai la surprinderea acestor elemente de cost – care, din 
păcate, par a configura mai curând o imagine prea puţin încurajantă – într-o a 
doua etapă insistăm asupra câtorva elemente care, din start, sunt benefice, 
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sunt atuuri şi argumente în favoarea integrării. şi, în consecinţă, cu toate costu-
rile pe care le implică, merită a fi avute în vedere ca axe ale strategiei de pre-
gătire a aderării României la UE. 

I. Dezvoltarea capitalului uman, sub aspect cantitativ şi calitativ. Avem 

în vedere, printre altele: a) faptul că România, ca în genere ţările est-europene, 
chiar dacă în anii tranziţiei s-au produs o serie de pierderi, are o bună moşteni-
re, o bună dotare cu capital uman (Nicholas Barr, 1994, Steliana Perţ, Coord. 
1997); b) stocul de învăţământ, nivelul de instruire şi formare profesională a 
forţei de muncă; c) cererea susţinută de învăţământ superior, de scurtă sau de 
lungă durată. Altfel spus, menţinerea încă a motivaţiei pentru a învăţa a unei 
însemnate părţi a populaţiei (peste 20% din populaţia totală şi, respectiv apro-
ximativ 67-68% din cea în vârstă de şcolarizare este cuprinsă într-o formă de 
învăţământ); d) caracterul de învăţare al procesului de tranziţie care se adaugă 
la stocul moştenit, accentuând fluxul de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi com-
portamente; e) capacitatea de înţelegere, participare, anticipare şi creaţie a 
forţei de muncă mai bine instruită, care conduce la o mai mare securitate a 
ocupării şi a venitului. În fine, dar nu în ultimul rând, este de menţionat că sta-
rea de sănătate în curs de degradare a forţei de muncă riscă să introducă în 
scăzământ din punctul de vedere al capacităţii de muncă şi de participare. 

În puţine cuvinte, ne gândim la calitatea forţei de muncă, ca factor 
propulsator al creşterii şi dezvoltării, al competitivităţii crescute a factorului uman 
pe piaţa internă a UE. Este totodată, în condiţiile funcţionării de facto a liberei 
circulaţii a forţei de muncă, factor al reducerii propensiunii – mai ales a tineretului 
– spre migraţie externă şi, într-o perspectivă ceva mai îndepărtată, a migraţiei de 
întoarcere. Ceea ce nu poate fi decât în avantajul dezvoltării interne. 

Din această perspectivă, conturată doar în liniile sale generale, investi-
ţia în capitalul uman asociată, pe de o  parte, cu reformele învăţămâtului, 

formării profesionale, sănătăţii, asistenţei şi securităţii sociale, iar pe de altă 
parte cu folosirea integrală a fondurilor destinate acestor sectoare prin progra-
mele de asistenţă ale UE, ale Băncii Mondiale etc. poate fi considerată, fără a 
exagera, „prioritatea priorităţilor‖. Acest tip de investiţie cu efect de durată, de 
antrenare şi propagare apare ca o condiţie sine qua non a valorizării, la toate 
nivelurile, a celui mai important factor de producţie, un teren întins de manifes-
tare a capabilităţii şi responsabilităţii, de legitimare a reformelor  – unele din ele 
dureroase – de reabilitare a credibilităţii şi speranţelor. 

II. Refocalizarea efortului naţional sau/şi în parteneriat transnaţional spre 
revigorarea cercetării-dezvoltării, a progresului cunoştinţelor, a inovării şi 
difuzării – prin mecanisme viabile, atestate de practică – progresului tehno-
logic, inclusiv al celui organizaţional. Aceasta înseamnă: o calibrare mai bu-
nă a cercetării fundamentale şi aplicative; crearea unei pieţe a ştiinţei deopo-
trivă de partea cererii cât şi a ofertei; selecţia şi focalizarea pe obiective cu po-
tenţial sporit de contribuţii la patrimoniul ştiinţei şi la stimularea competitivităţii 
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şi a funcţionalităţii economiei. În fine, nu se poate omite acest aspect, înseam-
nă şi asigurarea statutului social corespunzător cercetătorilor, în genere a celor 
care sunt ocupaţi în procesul de creare, difuzare şi aplicare a rezultatelor cer-
cetării. 

III. Utilizarea în favoarea creşterii economice durabile şi a dezvoltării 
umane a valenţelor care rezultă din relaţiile de parteneriat, coparticipare şi 
cofinanţare. În condiţiile în care parteneriatul tinde să se extindă la scara UE, 

în care negocierea se îmbogăţeşte cu elemente noi, funcţionarea normală a 
parteneriatului social şi/sau a multiparteneriatului în diferite segmente – expre-
sie sintetică a încrederii reciproce dintre parteneri, a informării, comunicării, 
transparenţei – constituie în plus, o pârghie puternică a realizării criteriilor de 
performanţă şi convergenţă pentru integrare. 

IV. Descentralizarea administraţiei şi deconcentrarea competenţelor 
de decizie în direcţia deplasării acesteia spre nivelul local reprezintă un alt 
proces semnificativ, benefic al drumului spre integrare. Aceasta presupune o 
reală, efectivă reformă a administraţiei publice, subsidiaritate şi asumarea răs-
punderilor de către fiecare din factorii implicaţi.  

În acest mod, dimensiunea regională (locală) a dezvoltării se va situa pe 
un alt plan, atât sub aspectul resurselor implicate, al surselor de f inanţare, al 
politicilor de dezvoltare, cât şi al valorificării factorilor interni şi nu în ultimul 
rând, al atragerii în acest proces a fondurilor europene pentru dezvoltare regi-
onală. 

V. Relansarea economiei pe curba creşterii economice sănătoase, nein-
flaţioniste, competitive. Aceasta este, într-un anume sens, chintesenţa întregu-
lui demers economico-social al tranziţiei, garanţia îndeplinirii cumulate a criterii-
lor pentru integrarea în UE – o economie de piaţă funcţională, capacitatea de a 
face faţă concurenţei (dure) de pe piaţa internă a UE; suportul fundamental al 
prosperităţii economice, al investiţiei pentru dezvoltare, al ocupării forţei de 
muncă; combaterii şi limitării şomajului; dezvoltării umane, securităţii venitului; 
evitării polarizării sociale – economic nelegitimată -, a fracturilor păguboase în 
coeziunea socială. 

Evident, este un drum lung şi anevoios care implică abordări realiste, b i-
ne articulate, curaj şi fermitate, un management de calitate al reformelor, al în-
tregului proces de tranziţie, politici cu aderenţă şi credibilitate la populaţie. Între 
acestea, o poziţie specială o au strategia şi politicile pieţei muncii. 



4. O STRATEGIE A OCUPĂRII  
FORŢEI DE MUNCĂ 

 

 

Fără îndoială că în cei opt ani ai tranziţiei – bucurându-se cel puţin în anii 
1991-1992 de o anumită prioritate – s-au făcut paşi importanţi în ce priveşte 
construcţia instituţională – legi, instituţii, norme, reguli şi proceduri -, gestiona-
rea şi managementul pieţei muncii, inclusiv pe linia descentralizării serviciului 
public de ocupare, a parteneriatului şi dialogului social, a relaţiei cu alte institu-
ţii ale pieţei sau/şi cu societatea civilă (ONG-uri care au preocupări în domeniu) 
şi chiar unele deschideri ale reglementării legăturilor dintre serviciul public de 
ocupare şi serviciile prestate de sectorul privat.  

Dar nu este suficient să stabileşti legi, reguli de joc, să creezi instituţii. 
Este mai ales nevoie să se creeze mediul necesar aplicării/funcţionării normale 
a acestora. şi, mai ales, să se creeze pachetul de cunoştinţe, abilităţi, deprin-
deri, respectiv capacitatea de anticipare, evaluare si prefigurare a evoluţiilor 
viitoare ale pieţei muncii sub aspectul proceselor fundamentale din economie şi 
societate. Din această din urmă viziune cu deosebire, funcţionarea pieţei mun-
cii a fost şi rămâne deficitară, marcată de bulversări, blocaje şi distorsiuni (Gh. 
Zaman, Constantin Ciutacu,G. Vâlceanu,1997);elementele de real progres sunt 
puse în dificultate de povara moştenirii structurale, comportamentale manage-
riale,de tensiuni în relaţiile de parteneriat social; de o piaţă gri şi neagră a 
muncii, cu dimensiuni apreciabile, ca şi de neîmpliniri în plan instituţional. 
Aceste disfuncţionalităţi, ca şi altele la care ne-am referit pe parcursul lucrării 
sunt şi expresii ale modului şi măsurii în care componenta umană a tranziţiei a 
fost abordată şi tratată în întregul proces de reformă. 

Din raţiuni de stabilizare macroeconomică, în condiţiile unei crize de sis-
tem şi ale declinului activităţii economice, piaţa muncii a fost abordată prepon-
derent ca o piaţă secundară, a cărei dinamică este „comandată‖ de celelalte 
pieţe. O asemenea abordare, corectă sub aspectul formării şi evoluţiei cererii 
de forţă de muncă, este însă insuficientă sub aspectul ofertei de forţă de mun-
că şi al mecanismelor de reglare a acestora (cererea şi oferta de forţă de mun-
că). Cu atât mai mult cu cât infrastructura economiei de piaţă abia se crea, ins-
tituţiile pieţei erau fragile, nemature, iar – ceea ce este esenţial – raporturile de 
forţă dintre actorii sociali erau inegale. Ca atare, piaţa muncii nu putea funcţio-
na în regim de normalitate. Diferenţele dintre gradul de liberalizare al diferitelor 
pieţe, asociate cu accentul  – exagerat, în opinia noastră – pus pe dimensiu-
nea protectivă a politicilor pieţei muncii a devenit factor de „întreţinere‖ a de-
zechilibrelor sub aspect global, structural şi comportamental, nu a încurajat 
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crearea de locuri de muncă, un comportament activ deopotrivă de partea cere-
rii şi respectiv a ofertei de forţă de muncă. Mai mult, a condus la derapaje sala-
riale nelegitimate economic şi la o protecţie socială minimală, în sfera căreia a 
intrat o parte crescândă a populaţiei.. Altfel spus, s-a creat un hiatus între di-
mensiunea economică şi cea socială a pieţei muncii, în condiţiile în care me-
canismele de reglare – în principal salariul, ca preţ (barem) negociat al preţului 
forţei de muncă – funcţiona în „serviciul‖ celui care deţinea monopolul sau forţa 
în negociere (David Marsden, 1989). 

Este motivul pentru care considerăm că sub multiple aspecte – începând 
cu sistemul informaţional şi sfârşind cu reintegrarea în activitate a forţei de 
muncă – regândirea managementului şi a gestiunii capitalului uman, în genere 
a pieţei muncii, reprezintă una din liniile de forţă ale proiectării viitorului Ro-
mâniei.  

4.1. Nevoia de strategie 

Pornind de la caracteristicile formării capitalului uman, inclusiv sub as-
pectul duratei acestui proces şi a celui de utilizare a forţei de muncă, elabo-
rarea unei strategii de ocupare a forţei de muncă şi combatere a şomajului, a 
unor programe (politici) de implementare a acesteia apar ca necesare şi opor-
tune. Îndrăznim să spunem că este una din priorităţile momentului, o impor-
tantă ancoră a succesului reformei în planul economiei reale. 

 

Caseta nr. 8 –  Argumente  pentru o strategie a ocupării 

Nevoia unei strategii este dictată în egală măsură de:  

a) imperativul soluţionării, pe cât posibil, economic avantajoase şi echitabile, a 
unor probleme presante care se manifestă pe piaţa internă a muncii, al evitării 
transformării lor în conflicte sociale majore, al funcţionării normale a pieţei muncii; 

b) pregătirea economiei pentru aderarea la UE. 

Cu riscul de a relua unele elemente la care ne-am referit pe parcurs, apreciem 
că principalele argumente în favoarea unor programe viabile, credibile ale pieţei 
muncii sunt: 

a) România dispune de un însemnat potenţial de muncă – peste 67% din popu-
laţie este în vârstă de muncă (peste media UE(15) şi a O.E.C.D.). Este, în acest 
moment, un avantaj comparativ care, printr-o politică adecvată de investiţii şi de 
utilizare a capitalului uman, se poate transforma într-unul competitiv, de susţinere 
a unei creşteri economice sănătoase. Acest potenţial – fără a exclude sau margi-
naliza importanţa liberei circulaţii a persoanelor şi a forţei de muncă – se cere a fi 
valorizat înainte de toate în ţară, în slujba intereselor naţionale ale României. 
Înterese care, bine reglate, „lucrează‖ în favoarea comunităţii în care dorim să ne 
integrăm; 
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b) şomajul şi subocuparea, deşi în opinia multor specialişti sunt considerate 
mecanisme de ajustare a cererii şi ofertei de muncă, sunt, înainte de toate, forme 
de risipă, de entropie a capitalului uman. Date fiind imperfecţiunile pieţei muncii şi 
riscurile induse de acestea pentru forţa de muncă, acestea se cer „ţinute sub con-
trol‖. Cele două dimensiuni fundamentale ale pieţei muncii – cea economică şi cea 
socială –  nu pot fi disociate fără efecte negative pe termen mediu şi lung; 

c) însuşirea acquis-ului comunitar, apropierea – alinierea la legislaţia, instituţiile 
şi practicile de succes din ţările UE sunt procese de durată, de învăţare, derulate în 
condiţiile în care, în general în toate ţările, reformele structurale ale pieţelor muncii 
sunt întârziate sau se desfăşoară cu multe dificultăţi. Pe de altă parte, sunt nume-
roase semne că dimensiunea social-umană a programelor multianuale de dez-
voltare durabilă va căpăta pondere; 

d) problematica ocupării, a prevenirii şi combaterii şomajului este, înainte de 
toate, o problemă naţională. Din această optică, dimensiunea internaţională 
(transnaţională), inclusiv programele de dezvoltare regională susţinute din fondurile 
UE, sunt doar un complement, în fapt un mecanism de susţinere a intereselor na-
ţionale. şi aceasta în condiţiile în care ţările membre ale UE se protejează în faţa 
dumpingului social pe care, prin costuri mai reduse ale forţei de muncă, îl pot pro-
mova ţările în tranziţie pe piaţa internă a UE, influenţând prin aceasta şi agravând 
problemele sociale cu care ţările membre ale UE se confruntă. Iar pe calea migra-
ţiei de întoarcere tensionând pieţele muncii din ţările de origine. 

4.2. Obiective 

Obiectivul principal al oricărei strategii de ocupare a forţei de muncă – în 
proiectarea şi realizarea căreia se cere a fi implicaţi toţi actorii sociali – rezidă 
în crearea oportunităţilor pentru exercitarea unui drept fundamental şi totodată 
constituţional al omului – dreptul la muncă, la alegerea liberă a profesiei. Pe 
scurt, aceasta înseamnă, aşa cum se subliniază în Carta albă ‖Growth, 
Competitiveness, Employment‖ – transformarea creşterii economice în locuri 
de muncă, „un sistem remodelat de reguli, raţional şi simplificat, capabil să 
promoveze ocuparea fără a aşeza povara schimbării asupra acelora care au 
deja o situaţie precară pe piaţa muncii‖. Ocuparea forţei de muncă şi gestiona-
rea capitalului uman, astfel privite, depăşesc cu mult cadrul politicilor propriu-
zise ale pieţei muncii.  

Orice strategie a ocupării este practic componentă a strategiei globale de 
creştere şi dezvoltare, altfel devine prea puţin operaţională şi eficientă în raport 
cu obiectivele majore, durabile urmărite. 

Orice strategie de ocupare-utilizare a forţei de muncă şi combatere a 
şomajului are, chiar în condiţiile integrării şi globalizării economiilor, o triplă di-
mensiune: naţională, respectiv macroeconomică; regională (locală) şi la nivel 
de firmă. La fiecare nivel se operează cu instrumente mai mult sau mai puţin 
specifice, dar toate în conformitate cu mecanismele şi regulile de joc ale pieţei. 
Ceea ce nu exclude, pe perioade scurte, anumite compromisuri, cum sunt, de 
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exemplu, acţiuni în favoarea menţinerii ocupării cu „preţul‖ unor creşteri de sa-
larii mai mici sau promovarea unor formule de ocupare şi respectiv sisteme de 
remunerare care să fie capabile să armonizeze exigenţele securităţii ocupării 
cu cele ale securităţii veniturilor etc., exigenţele eficienţei şi competitivităţii cu 
cele ale echităţii şi coeziunii sociale. 

Dacă obiectivul fundamental, nucleul dur al funcţionării muncii este ocu-
parea şi combaterea şomajului, dacă există diferite paliere de abordare a pro-
blemei, accente pe o latură sau alta, posibilităţi de alegere în planul acţiunilor 
concrete, să vedem care ar putea fi principalele orientări şi mecanisme în cele 
trei planuri de abordare. 

În primul rând, dimensiunea macroeconomică. 

Situându-ne de la început pe poziţia că nu putem vorbi de concertarea 
dimensiunii economice şi a celei sociale a pieţei muncii decât într-o economie 
funcţională, „scutită‖ de şocuri frecvente, pentru România principalele orientări 
(ţinte) ar putea fi următoarele: 

 stoparea declinului economic, creştere economică sustenabilă, nein-
flaţionistă; o structură economică optimă, capabilă să pună în valoare 
potenţialul real şi viabil de care dispune economia, să atenueze pova-
ra şi nervozitatea sistemului, rezultate din moştenirea structurală 
sau/şi din incoerenţa, întârzierile sau caracterul administrativ al unora 
dintre măsurile de reformă. Pe această cale, s-ar crea climatul de 
credibilitate, adeziune şi participare atât de necesar reînscrierii eco-
nomiei pe traiectoria progresului economic şi social  durabil; 

 un buget raţional (echilibrat), respectiv menţinerea deficitului bugetar 
în limite rezonabile (controlabile), fără a afecta dezvoltarea unor sec-
toare cheie ale economiei (învăţământ, sănătate, apărare etc.), care 
imprimă durabilitate şi eficienţă creşterii economice; 

 politici fiscale şi de credit capabile să stimuleze economisirea, la nive-
lul gospodăriilor şi al operatorilor economici şi investiţiile în domenii cu 
mare capacitate de antrenare şi competiţie, consolidarea şi funcţiona-
rea normală a pieţei de capital, evitarea şocurilor induse pe această 
piaţă de instabilitatea politică şi/sau socială; 

 politica valutară realistă bazată în principal pe restabilirea şi menţine-
rea încrederii în moneda naţională, pe stimularea exportului de pro-
duse cu valoare adăugată ridicată şi consolidarea rezervei valutare; 

 accelerarea proceselor de ajustare structurală a economiei; aşezarea 
mai hotărâtă a restructurării şi privatizării pe fundamentele economiei 
de piaţă; acompanierea proceselor de restructurare-privatizare-
retehnologizare de programe sociale; 

 o politică salarială bazată pe rezultate, performanţă şi calitate, care să 
susţină mobilitatea şi realocarea forţei de muncă potrivit cererii, inves-
tiţia în capitalul uman; atenuarea şi eliminarea distorsiunilor şi a ine-
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galităţilor din politica salarială, respectiv dintre dimensiunea salariului 
şi rezultatul muncii, asumarea de către fiecare dintre partenerii sociali 
a răspunderilor care le revin; redimensionarea raportului dintre costul 
salarial şi cel nesalarial, având simultan în vedere ponderea redusă a 
costului forţei de muncă în costurile totale sau în PIB, imperativele 
sporirii competitivităţii, ale îmbunătăţirii calităţii ofertei forţei de muncă, 
reformării şi liberalizării mai puternice a pieţei muncii. În prezent, poli-
tica salarială – în măsura în care am mai putea vorbi de o asemenea 
politică – reprezintă una dintre cele mai slabe verigi ale reformei eco-
nomice în general, a celei a pieţei muncii în special. Este unul din 
domeniile în care guvernarea – din motive pe care nu le discutăm aici 
– a rămas datoare. Practic, în diferite etape, nebeneficiind de o con-
cepţie clară, de sprijinul şi credibilitatea necesare, a cedat în faţa dife-
ritelor presiuni, generând escaladarea unor revendicări fără acoperire 
în rezultate. şi, ceea ce este mai grav, avantajând categoriile de forţă 
de muncă din sectoare pe care avea obligaţia, prin lege, să le gestio-
neze eficient (regii autonome, mari întreprinderi cu capital majoritar de 
stat, unele segmente ale „funcţiei publice‖); 

 funcţionalitatea comunicării, a dialogului şi a parteneriatului social. şi 
aici, chiar dacă au fost create (sau sunt pe cale de a fi create) instituţii 
specializate, unele din acestea nu funcţionează încă. Sigur, 
nefuncţionalităţile nu pot fi puse doar pe seama ‖tinereţii‖  şi fragilităţii 
acestor instituţii. Ceea ce, în parte, poate fi adevărat, dar în nici un 
caz suficient pentru a explica ceea ce am îndrăzni să numim „rupturi-
le‖, „pauzele‖ în relaţiile de parteneriat social, cu toate efectele lor ad-
verse din punctul de vedere al dimensiunilor şi vitezei reformei eco-
nomice; perfecţionarea instituţional-legislativă în domenii cheie ale re-
formei pieţei muncii; construirea unui sistem informaţional al pieţei 
muncii capabil să ofere cu promptitudine informaţiile necesare elabo-
rării unor politici active şi de protecţie socială a celor temporar rămaşi 
fără loc de muncă. Sistemul informaţional al pieţei muncii ar trebui să 
includă serii de date (informaţii) care să permită evidenţierea nu nu-
mai a stocului ci şi a fluxurilor de forţă de muncă între diferite blocuri 
(„ocupare ‖ „şomaj‖ „formare profesională‖ „recalificare‖ etc.) pe varia-
tele caracteristici ale forţei de muncă (sex, vârstă, profesie, nivel de 
instruire, sector de activitate etc.), precum şi şomajul repetitiv, şoma-
jul de lungă durată etc.  
În acelaşi context – cel instituţional-legislativ –, este imperios necesa-
ră reglementarea regimului muncii cu timp parţial, în genere a forme-
lor atipice de ocupare; reglementarea uniformă, nediscriminatorie  a 
concedierii colective, precum şi crearea unor instituţii – de care se 
vorbeşte de mult timp – pentru „controlul‖ respectării legislaţiei muncii, 
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ca şi pentru soluţionarea mai rapidă a unor conflicte de muncă, de ti-
pul „Inspecţiei muncii‖, respectiv al „Tribunalelor muncii‖. 

 externalizarea, pe baze competitive, a unor sarcini ale serviciului pu-
blic de ocupare, transferabile către operatori privaţi sau(şi) structuri 
ale societăţii civile. Se răspunde astfel, prin respectarea principiului 
gratuităţii serviciului public de ocupare, unor nevoi de diversificare şi, 
respectiv, de ameliorare a calităţii serviciilor oferite. Totodată, se asi-
gură promptitudine şi flexibilitate sporite în planul acţiunilor concrete 
şi, nu în ultimul rând, focalizarea mai puternică pe grupuri ţintă din 
zonele cele mai vulnerabile, fie ele sectoriale, profesionale, teritoriale. 
Rămâne încă a fi soluţionat, inclusiv juridic, un asemenea tip de relaţii 
care, în ţările UE tinde să capete pondere. 

În al doilea rând, la scară regională (locală) 

Din perspectiva funcţionării pieţei muncii, acesta reprezintă unul din 
segmentele de bază, locul de întâlnire, de ajustare a cererii şi ofertei de forţă 
de muncă. În ce direcţii s-ar putea acţiona? 

 descentralizarea, în continuare, în ritm mai alert, a atribuţiilor în do-
meniul gestionării resurselor umane, însoţită de deconcentrarea com-
petenţelor între diferite niveluri de decizie şi promovarea principiului 
subsidiarităţii; 

 parteneriat – multiparteneriat şi cofinanţare, mergând până la crearea, 
la nivelul localităţilor, a unui fond special de susţinere a ocupării; pro-
movarea unor forme locale de ocupare necesare (cerute) comunităţi-
lor locale. În condiţiile în care, pentru o anumită perioadă, concedierile 
colective vor avea pondere, credem că acordarea plăţilor compensa-
torii ar putea fi condiţionată de participarea la o serie de activităţi eco-
nomice la nivel local. S-ar răspunde astfel pe de o parte, la realizarea 
unor lucrări de interes colectiv, s-ar menţine motivaţia pentru muncă, 
evitându-se efectele biopsihosociale ale şomajului, pe de altă parte. 
Protecţia socială, în acest caz, ar căpăta atributul de măsură activă a 
pieţei muncii, iar munca şi-ar păstra valenţele de valoare economică 
şi socială; 

 priorităţi pentru zonele cele mai calamitate sub aspectul dezvoltării şi 
ocupării forţei de muncă. Crearea, cu asistenţă Phare, a condiţiilor de 
funcţionare a celor opt macro regiuni de dezvoltare poate reprezenta 
un cadru propice pentru o abordare nouă şi, sperăm, eficientă a pro-
blemelor ocupării forţei de muncă în cadrul diverselor regiuni. Cu atât 
mai mult cu cât se creează premisele pentru a putea beneficia şi 
atrage fonduri de la UE (Fondul Social, Fondurile structurale, Fondul 
de coeziune etc.). 



346 
 

 

În al treilea rând, la nivel de firmă. 

Pornind de la situaţia existentă, apreciem că aici sunt necesare schim-
bări în două direcţii principale: 

 gestionarea şi managementul resurselor umane ale firmelor, ca una 
din componentele programelor de dezvoltare sau, după caz, restruc-
turare. Este, mai mult decât oricând, nevoie de o gestiune previziona-
lă a resurselor umane care, într-o formă sau alta, pornind de la pira-
mida vârstei salariaţilor, de la structura locurilor de muncă şi cea pro-
fesională şi de calificare – în condiţii de restructurare şi de competitivi-
tate – să ofere forţei de muncă perspective credibile, să menţină, pe 
cât posibil fără a „mânca‖ din eficienţă,  legătura individului cu firma, 
să faciliteze carierele profesionale, să „reinventeze‖ motivaţia firmei şi 
a individului pentru perfecţionarea profesională continuă. Politica de 
gestiune a resurselor umane a firmelor congruentă cu politicile de 
dezvoltare regională şi/sau locală oferă şanse prea puţin folosite pen-
tru susţinerea ocupării într-un anumit spaţiu economic. 

 o schimbare de accent sub aspectul obiectivelor imediate şi al meca-
nismelor puse în operă la nivelul firmei, şi anume: 

 performanţă  competitivitate  productivitate  distribuire raţio-
nală a câştigurilor de productivitate ca obiectiv permanent, sursă 
de susţinere a ocupării la nivelul firmei, inclusiv a mobilităţii interne; 

 formare profesională – perfecţionare; 

 accent pe valorificarea posibilităţilor de mobilitate internă a forţei 
de muncă, înainte de a recurge la flexibilitate externă. În acest din 
urmă caz, externalizarea unei activităţi în procesul de restructurare 
s-ar cere corelată cu flexibillitatea externă a forţei de muncă; 

 parteneriat local pentru susţinerea flexibilităţii externe, fără costuri-
le înalte pe care le implică mobilitatea la distanţe mari; 

 promovarea, în funcţie de starea economică a firmei şi de perspec-
tivele dezvoltării sale, a unor politici salariale flexibile, a unor sis-
teme participative de salarii şi venituri („salariul de eficienţă‖, profit-
sharing etc.) negociate şi programate. S-ar crea astfel un interes 
sporit pentru investiţia în dezvoltarea firmei, ca şi surse de venit 
suplimentare pentru forţa de muncă. 

4.3. Priorităţi. Mecanisme  

Este adevărat că, la scara UE sau a ţărilor dezvoltate membre ale 
O.C.D.E., se produc o serie de mutaţii profunde în planul modelelor de ocupare 
a forţei de muncă. După cum la fel de adevărat este şi faptul că în planul dis-
cursului ştiinţific şi al acţiunii practice se caută ceea ce unii specialişti numesc 
„coridorul‖ de concertare, de conciliere a securităţii ocupării cu flexibilitatea pie-
ţei muncii, a modelelor de ocupare. 
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Pentru România, evident, având în vedere şi megatendinţele manifestate 
pe frontul ocupării forţei de muncă, precum şi rata de încordare a bugetelor de 
securitate socială, punctul de pornire în elaborarea celor mai potrivite politici, în 
stabilirea priorităţilor şi a secvenţialităţii este dat de condiţiile şi factorii interni, 
între care:  

 textura economică şi cea industrială, relaţia capacităţi de producţie-
piaţă; 

 performanţele şi competitivitatea produselor; 

 dimensiunea şi calitatea factorului uman;  

 inovaţia, funcţionalitatea pieţelor şi a instituţiilor acesteia; 

 blocajele economice şi financiare;  

 calitatea mediului social, cultural şi politic.  
În consecinţă, crearea mediului favorabil creşterii economice sustenabile 

şi, pe acest fundament, a echilibrului între securitatea ocupării (nu a locului de 
muncă) şi flexibilitatea pieţei muncii presupun şi impun stabilirea unor direcţii 
prioritare de acţiune. Acestea trebuie să fie racordate obiectivului strategic glo-
bal – transformarea creşterii economice în locuri de muncă -, identificării sec-
toarelor cu potenţial sporit de ocupare în viitorii ani, luând totodată în conside-
rare dimensiunea europeană a acestei probleme majore a integrării şi globali-
zării economiilor. Având în vedere deopotrivă dimensiunea naţională şi euro-
peană a ocupării şi relaţiile acesteia cu mediul economic, social-cultural şi chiar 
politic – aceste priorităţi în planul acţiunilor concrete, al mecanismelor puse în 
operă ar putea fi: 

a) Reabilitatea şi creşterea investiţiei în capitalul uman, în formarea ini-
ţială şi contiună. Este axul principal, condiţia sine qua non a ameliorării calităţii 
ofertei de forţă de muncă, a sporirii securităţii ocupării, în condiţiile accentuării 
flexibilităţii (mobilităţii) funcţionale a pieţei muncii, a eficientizării tranziţiei de la 
şcoală la activitatea productivă, a limitării creşterii şomajului etc. Sigur, în acest 
scop, se cer soluţionate o mulţime de probleme. Dincolo de resursele necesare 
– care vor fi totdeauna un subiect fierbinte – se impune o reformă coerentă, 
efectivă, de calitate a învăţământului şi formării profesionale. Numai aşa pot fi 
stopate procesele de sporire a analfabetismului, de abandon şcolar şi de 
deşcolarizare a capitalului uman, de migrare a unor specialişti de înaltă pregă-
tire etc. Utilizarea în activitate a competenţelor însuşite în procesul de formare, 
„redescoperirea‖ funcţiei întreprinderii ca furnizor de calificare în strânsă legă-
tură cu exigenţele restructurării producţiei şi produselor, ale creşterii competiti-
vităţii firmei; refacerea legăturii dintre lumea şcolii şi lumea muncii; restabilirea, 
prin mijloace adecvate, din interiorul şi din afara şcolii, inclusiv prin stimularea 
competiţiei, a competenţelor, a motivaţiei de a învăţa continuu este o altă prio-
ritate, cu înalt potenţial productiv. 

b) Reforma structurală şi liberalizarea pieţei muncii, ceea ce ar putea 
avea ca efect modificări sensibile ale costului salarial atât global (ca pondere în 
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PIB sau/şi, respectiv, în costurile de producţie), cât şi la nivel individual (lunar, 
orar), în funcţie de performanţă, de rezultate etc. Diversificarea sistemelor de 
salarii aplicate la nivel de firmă – în limitele normelor şi regulilor de joc – stabili-
te la nivel naţional prin norme juridice şi/sau negociate, folosirea flexibilă a 
acestora sunt de natură să asigure o eficienţă sporită a remunerării muncii în 
dependenţă de rezultate, să imprime alt conţinut şi alte funcţii diferenţelor de 
salarii. Concomitent, se creează condiţii pentru alte relaţii cantitative între cos-
tul salarial şi cel nesalarial al forţei de muncă, în favoarea primului, pentru echi-
librarea „internă‖ a pachetului de salarii şi aşezarea pe baze normale, produc-
tive, a negocierii colective. 

c) Deplasarea centrului de greutate spre susţinerea şi dezvoltarea politi-
cilor regionale (locale) de creare a locurilor de muncă; sprijinirea, prin consul-
tanţă, resurse financiare, parteneriat etc. a iniţiativelor locale. Aceasta presu-
pune un tip nou de relaţii de parteneriat, cooperare-colaborare între actorii lo-
cali şi, implicit, programe de dezvoltare locală, cu o componentă de folosire a 
forţei de muncă, sprijinirea, capitalizarea şi diseminarea iniţiativelor locale de 
succes; 

d) Focalizarea acţiunilor de susţinere – promovare a ocupării pe grupuri 
ţintă. În principal, este vorba de: 

 n-
cedieri colective). Dincolo de salariile compensatorii care au, pentru 
început, o anumită funcţie de protecţie socială, dar care, în final, au 
efecte descurajante din perspectiva creării locurilor de muncă, cre-
dem că accentul trebuie să cadă pe gestiunea previzională a forţei de 
muncă, la nivel de firmă şi la nivel local, pe planurile de acompaniere 
socială a programelor de restructurare, pe mecanismele pieţei ca re-
glatori ai alocării resurselor şi nu pe „directive‖ de la centru. Cu atât 
mau mult cu cât, potrivit experienţei de până acum, plăţile compensa-
torii (Ordonanţele nr. 9 şi 22/1997 ş.a.) au acţionat haotic, discrimina-
toriu şi, ceea ce este mai grav, au sprijinit prea puţin (sau deloc) crea-
rea de oportunităţi de a munci. S-au manifestat preponderent ca mă-
suri pasive pe piaţa muncii. Restructurarea nu este şi nici nu poate fi 
echivalentă cu lichidarea (falimentul) declarat mai mult sau mai puţin 
administrativ, făcând abstracţie de piaţă şi de regulile ei care au, to-
tuşi, cuvântul hotărâtor. Sigur că, în funcţie de forma de proprietate, 
problemele se pun distinct, responsabilitatea deciziei revenind diferiţi-
lor operatori (stat, bănci, patroni); 

 
sociale. În acest cadru, măsurile trebuie să aibă mai ales în vedere că 
terapiile aplicate până în prezent au avut rezultate modeste în planul 
reintegrării în activitate. şi că o parte din aceştia şi-au pierdut sau sunt 
pe cale să-şi piardă atributul de „resursă de muncă potenţială‖; 
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 n-
tru care, din motive de calificare, tranziţia de la şcoală la viaţa de 
muncă via şomaj este costisitoare economic şi dăunătoare social; 

 
preponderent „primii clienţi‖ ai disponibilizării. şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât în economie există zone (nevoi) neacoperite care, prin de-
finiţie, se adresează femeilor. şi care ar permite o mai bună conjugare 
a funcţiilor femeii în societate cu cele biologice, cu cele economice şi 
educative; 

 organizarea flexibilă a muncii şi amenajarea orarelor de lucru potrivit 
particularităţilor locurilor de muncă şi ale forţei de muncă utilizate 
(orare flexibile, dimensionare raţională a timpului de repaos şi odihnă, 
limitarea orelor suplimentare, concedii de studii şi condiţii pentru filiere 
profesionale, anualizarea salariilor, modularizarea perfecţionării pro-
fesionale etc.); 

 orientarea mai pronunţată spre politicile active ale pieţei muncii, ceea 
ce ar relaxa bugetele sociale, ar asigura o mai mare securitate a ocu-
pării; un suport uşor de mânuit, operaţionabil pentru concertarea ne-
voii de flexibilitate cu cea de securitate, a ocupării şi venitului pe piaţa 
muncii. Evident, în acest sens, dincolo de o anume regândire a politi-
cii pieţei muncii şi a alocării resurselor financiare, materiale şi umane, 
primordială este diversificarea măsurilor de politică activă şi concen-
trarea acestora la nivel regional (local). Avem în vedere măsuri cum 
sunt: formarea profesională modularizată, reconversia profesională, 
scheme pentru crearea directă de locuri de muncă în sectorul public 
şi privat, prioritar în zonele cele mai afectate, subvenţionarea, pe du-
rată determinată, a unei părţi a costului salarial, stimularea – prin mă-
suri fiscale cu deosebire – a lansării în afaceri pe cont propriu; funcţi-
onalitatea relaţiilor de parteneriat şi evaluarea periodică a măsurilor; 
transparenţă etc.; 

 perfecţionarea serviciului public de ocupare, spargerea monopolului 
acestuia prin externalizarea, transferarea, în condiţii competitive, a 
unora din sarcinile acestuia către servicii private. Este o orientare 
convergentă cu tendinţele din UE în care, începând din 1995, s-a re-
nunţat la monopolul serviciului public, pe piaţă operând – de regulă, 
pe bază de acreditare – operatori privaţi (agenţii de  muncă tempora-
ră, agenţii de recrutare, firme de plasare etc.). O asemenea partajare 
este cu atât mai necesară cu cât – potrivit statisticilor oficiale – numai 
circa 25% din locurile de muncă vacante sunt identificate prin servicii-
le publice de ocupare. Evident, crearea Agenţiei Naţionale de Ocupa-
re şi Formare Profesională, a Consiliului Naţional al Formării Profesi-
onale, alături de îmbunătăţirea sistemului informaţional, vor imprima 
alte dimensiuni, şi o altă eficienţă serviciilor de ocupare – cunoaşterea 
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cererii şi, respectiv, a ofertei, consilierii, medierii, orientării, formării 
profesionale etc. Totodată, dau o nouă dimensiune implicării şi asu-
mării răspunderilor în gestionarea pieţei muncii de către partenerii so-
ciali. şi nu în ultimul rând, o perspectivă de modernizare a modelului 
de ocupare (Măsuri active pentru combaterea şomajului, 1998). 

Şi, în final, o ultimă – dar extrem de importantă – problemă: care sunt în 
perioada de tranziţie, şi nu numai, sectoarele cu un potenţial sporit de ocupare, 
respectiv sectoarele care virtual au şanse, mai mult sau mai puţin egale, în se-
vera competiţie pentru competitivitate şi ocupare ce se desfăşoară la nivel eu-
ropean sau mondial? Există în România asemenea sectoare? Dacă da, cum ar 
putea fi mai bine racordate la dinamica construcţiei noii Europe? 

Pornind de la diagnosticul pieţei muncii în prezent, de la orientările gu-
vernamentale, dar mai ales de la exigenţele valorificării capitalului uman, ale 
pregătirii aderării şi evitării pe cât posibil a destructurărilor nocive, a rupturii co-
eziunii sociale, apreciem că România dispune de multe oportunităţi de muncă, 
de a asigura locuri de muncă. O condiţie este aceea a studierii sistematice a 
pieţei muncii şi identificării, în timp util, a nevoilor de forţă de muncă (a cererii) 
în complexitatea structurii sale. Avem în vedere atât crearea directă de locuri 
de muncă, cât şi efectul de antrenare în amonte şi aval. Între acestea, reţinem: 

a) revigorarea unor activităţi din sectorul secundar, în primul rând 
din industria prelucrătoare, care dispun de condiţii favorabile, deţin o poziţie 
bună pe piaţa externă sau ar putea, dacă ar fi corespunzător stimulată, să re-
câştige, chiar în condiţii de concurenţă dură, segmente de piaţă externă pierdu-
te în primii ani ai tranziţiei. În opinia noastră, pentru o bună perioadă de timp, 
sectorul secundar va reprezenta cheia succeselor politicilor de ocupare. De 
ce? Pe de o parte, aici, la nivel global, din perspectiva ocupării, s-a făcut deja 
un pas uriaş în direcţia ajustării cererii şi ofertei de forţă de muncă (a fost eli-
minată supraocuparea, s-a creat un alt model de distribuire a forţei de muncă 
pe ramuri şi activităţi). Restructurarea şi privatizarea – în derulare – ar trebui 
ca, prin performanţă, calitate, eficienţă şi competitivitate, să creeze şi resurse 
pentru susţinerea ocupării forţei de muncă. Pe de altă parte, dezvoltarea secto-
rului terţiar, de care se vorbeşte mult, mai ales în discursul politic, aşa cum de-
ja am menţionat, nu este realmente posibilă şi viabilă fără dezvoltarea eficientă 
a sectoarelor primar şi secundar. A forţa în acest moment terţializarea econo-
miei echivalează cu o largă distribuţie a sărăciei şi, probabil, ar ipoteca dezvol-
tarea pe o lungă perioadă de timp. 

Sectorul secundar – industria şi construcţiile – dispun de potenţial care 
trebuie valorificat, inclusiv în interesul ocupării forţei de muncă. Avem în vedere 
o serie de ramuri cum sunt: 

 industria uşoară, textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte – cu o 
pondere mare în exportul României (30,6% în primele luni din 1997, 
comparativ cu 18,2% produse ale industriei metalurgice, 13,8% ma-
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şini, aparate şi echipamente sau 8,9% produse chimice din cauciuc şi 
mase plastice); 

 industria mobilei, în genere a produselor prelucrate din lemn, care 
înglobează muncă complexă, limitându-se strict exportul  de cheres-
tea. În 1997, exportul direct a reprezentat 40,7% din cifra de afaceri a 
subramurei, comparativ cu 20,7% pe total industrie şi 26,4% media 
din industria prelucrătoare (Anexa nr. 10); 

 industriile agroalimentare, deşi nivelurile realizate până în prezent 
par a nu le recomanda. Dar, având în vedere potenţialul agricol al 
României şi faptul că, în general, se practică o agricultură ecologi-
că, sunt argumente în relansarea cu succes, inclusiv pe piaţa externă, 
şi eficientizarea activităţii acestei ramuri de bază a economiei Româ-
niei. 

 
Tabelul nr. 2 

Ponderea diferitelor grupe de mărfuri în exportul total în perioada 
1 ianuarie – 30 septembrie 1996 şi 1997 

 
Grupa de mărfuri 1996 

(1.01 – 30.09) 
1997 

(1.01 – 30.09) 
Produse agroalimentare 8,9 6,9 

Produse minerale 8,6 7,8 

Textile, confecţii, pielărie, încălţăminte 28,5 30,6 

Produse chimice, cauciuc, mase plastice 10,9 8,9 

Produse metalurgice 15,7 18,2 

Maşini, aparate, echipamente electrice, mijloace de 
transport 

13,4 13,8 

Alte mărfuri 14,0 13,8 

Sursa: Buletin statistic lunar nr. 12/1997. 

  
Un avantaj extrem de important al industriilor la care ne-am referit, com-

parativ cu ramurile industriei grele (extractive şi chiar prelucrătoare) rezidă în 
talia (dimensiunea) întreprinderii. În genere, aici se concentrează întreprinderi 
mici şi mijlocii, care se conturează ca un pilon extrem de important al ocupării 
forţei de muncă. Ele au o capacitate sporită de adaptare la dinamica cererii – 
extrem de sensibilă în aceste sectoare – şi totodată pot promova o gamă di-
versificată de formule de ocupare, care satisface solicitări specifice diferitelor 
categorii de forţă de muncă. Ne gândim la subcontractare şi munca la domici-
liu, la munca cu timp parţial sau la cea temporară, la angajări sezoniere, la o 
mai mare flexibilitate a orarelor de lucru. Sigur, şi practica confirmă, întreprin-
derile mici şi mijlocii sunt şi cele mai expuse riscurilor evoluţiei conjuncturii, „ra-
tele lor de natalitate şi cea de mortalitate‖ fiind relativ înalte. Deci, într-un anu-
mit sens, deşi oferă mai multe oportunităţi de ocupare, fragilitatea ocupării este 
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mai puternică decât în alte tipuri de întreprinderi. Mai ales – aşa cum s-a în-
tâmplat şi în România – nu totdeauna regimul de investiţii, cel fiscal şi de credit 
le protejează suficient; 

 ca prin atragerea unor investitori strategici şi re-
structurarea marilor întreprinderi din petrochimie, metalurgie, con-
strucţii de maşini, inclusiv a regiilor autonome, să se poată acţiona 
spre un echilibru între capacităţile de producţie existente – cerinţele 
pieţei (interne şi/sau externe) – eficienţă – ocuparea şi utilizarea forţei 
de muncă. 

b) reconstrucţia şi dezvoltarea infrastructurii (şosele, căi ferate, alte 
echipamente colective etc.). Datorită stării precare în care se află, aici se con-
centrează un potenţial mare, încă insuficient evaluat, de creare de noi locuri de 
muncă, cu puternice rezonanţe în alte zone ale economiei, cu deosebire ale 
industriei. Funcţia sa în susţinerea programelor active de ocupare a forţei de 
muncă şi combatere a şomajului este cu atât mai importantă cu cât poate răs-
punde concomitent unor nevoi generale şi ale comunităţilor locale, poate oferi 
o gamă variată de oportunităţi de a munci: cu timp complet, cu durată redu-
să, sezoniere etc. După cum oferă oportunităţi pentru diferite categorii de forţă 
de muncă; 

c) protecţia mediului înconjurător – un domeniu rămas în urmă sub 

aspectul acţiunilor concrete care – şi din acest motiv – va fi creator de locuri de 
muncă. Cu atât mai mult cu cât credem că nu dispunem încă de specialişti  în 
acest domeniu  vital pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv sub aspectul dimen-
siunii sale umane; 

d) crearea, asimilarea şi dezvoltarea tehnologiilor performante. Re-

forma şi revigorarea cercetării-dezvoltării. Focalizarea acestora în domenii cu 
şanse de competiţie în planul creaţiei, de susţinere a exportului produselor de 
excelenţă ale cercetării ştiinţifice; 

e) sectorul de servicii este un segment special al creării de noi oportu-
nităţi de muncă, atât pentru faptul că este subdezvoltat, cât şi pentru că oferă o 
mulţime de opţiuni pentru forţa de muncă. Deşi, pentru o lungă perioadă de 
timp, la nivel global, este creator de locuri de muncă, este de semnalat că une-
le din activităţile din acest sector dau deja semne de saturaţie sau chiar au în-
ceput – ce-i drept, în condiţii economice vitrege – să elibereze forţă de muncă, 
după cum altele, cu o puternică forţă de atracţie în prezent, în perspectivă îşi 
vor comprima capacitatea de ocupare. Nu ne propunem să inventariem toată 
gama de activităţi cu potenţial de creare de locuri de muncă, ci doar să atra-
gem atenţia asupra celor care în prezent pot da alte dimensiuni ocupării forţei 
de muncă. şi care, prin aceasta, ar putea netezi unul din drumurile către UE. 
Ele se leagă bine şi cu reformele în derulare în economia noastră: 
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 n-
siliere, mediere, evaluare a calificării sau a programelor de ocupare, 
protecţie socială a şomerilor; 

  orientare şi pregătire profesională iniţială şi 
continuă; 

  

 servicii de sănătate şi asistenţă socială, inclusiv pentru protecţia copi-
lului, a handicapaţilor, a persoanelor vârstnice; 

 aurante; 

  

 
servicii la domiciliu); 

  

 ber şi îmbunătăţirii calităţii vieţii 
(organizarea concediilor balneo-climaterice, transportul în comun, re-
paraţii, confortul locuinţei); 

 e-
surselor locale. 

Gama acestor activităţi poate fi completată, corectată, reevaluată. Cu 
atât mai mult cu cât acestea răspund concomitent cererii interne şi a celei de 
export. Dar ceea ce ni se pare indispensabil de subliniat în acest context este 
faptul că cele mai multe din aceste oportunităţi de creare de noi locuri de mun-
că şi creştere a ocupării sunt direct dependente de: 

a) stoparea şi prevenirea deteriorării capitalului uman, asociată cu cen-
trarea pe ocuparea forţei de muncă şi sporirea randamentelor sale, pe dezvol-
tarea complexă a economiei rurale şi sporirea forţei economice a economiei 
(Raportul naţional al dezvoltării umane, România 1997); 

b) sporirea productivităţii, a calităţilor şi competitivităţii fiecărui loc de 
muncă, firmă, sector, a economiei în ansamblu; 

c) sporirea veniturilor globale şi ale individului, astfel încât economia să 
aibă capacitatea de a stimula şi susţine ocuparea; 

d) cererea solvabilă a agenţilor economici (firme şi gospodării) să devină 
factor de susţinere a economisirii, a investiţiilor şi dezvoltării producţiei, susţi-
nerii şi funcţionării pieţei interne. 

Şi, în fine, o ultimă remarcă, sesizată în Agenda 2000 şi care, vine în 
sprijinul elaborării unei strategii a ocupării şi utilizării forţei de muncă. Astfel, 
referindu-se la perspectivele şi priorităţile României pentru realizarea criteriilor 
necesare aderării la UE, se subliniază: „(…) ameliorarea capitalului uman este 
(…) o problemă cheie pentru perspectivele pe termen mediu ale economiei. 
Din acest punct de vedere, există trei sarcini imediate:  reforma sistemului de 
asistenţă medicală în scopul ameliorării sănătăţii publice; adaptarea şi dezvol-
tarea învăţământului superior şi tehnic, precum şi conceperea şi implementa-
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rea unor strategii active privind piaţa muncii, pentru a ajuta muncitorii dis-
ponibilizaţi să-şi însuşească rapid deprinderi fundamentale, necesare în noul 
mediu  economic. Acest din urmă aspect este semnificativ mai ales în re-
giunile dominate de o singură industrie vizată pentru închidere sau pen-
tru restructurare profesională‖. (s.n.) (Agenda 2000, p.33). 

Şi trebuie să recunoaştem că în toate aceste domenii reforma este întâr-
ziată; multe programe – unele din ele elaborate cu asistenţa UE, a Băncii Mon-
diale etc. – aşteaptă să fie puse în funcţiune. După cum există insuficienţe in-
stituţionale – traseul legislativ este lung şi dificil – ca şi multe neîmpliniri pe linia 
adaptării acquis-ului comunitar. 

Oricum, dincolo de orice dezbateri sau opţiuni, elementul fundamental în 
jurul căruia ar trebui să fie construită şi să pivoteze strategia ocupării este an-
ticiparea şi acceptarea schimbării, adaptarea la schimbare cu viteza nece-
sară. „încercarea de a încetini ritmul schimbării şi de a proteja artificial activită-
ţile necompetitive – arăta secretarul general al O.E.C.D. – ar face doar ca 
adaptarea întârziată să fie şi mai dificilă. Toate politicile ar trebui să promoveze 
adaptarea la schimbare, având grijă ca, în acelaşi timp, să întărească solidar i-
tatea socială, condiţie pentru succesul pe termen lung al strategiei recomanda-
te‖ (Jean Claude Paye, 1996). Acest mesaj clar şi mobilizator ar trebui bine în-
ţeles de toţi cei care operează pe piaţa muncii sau sunt implicaţi în elaborarea 
şi monitorizarea politicilor sociale. şi aceasta pentru că promovarea şi restruc-
turarea ocupării, combaterea şomajului şi a efectelor lui se realizează (trebuie 
să se facă) prin refacerea (consolidarea) capacităţilor economiei şi ale so-
cietăţii de a răspunde prompt la provocările schimbării şi nu prin încetini-
rea sau întârzierea schimbării, iar în acest cadru, reformele politicilor sociale în 
vederea eliminării unor efecte nedorite tind să capete rolul de element cheie 
al dezvoltării durabile, al finalităţii social-umane a activităţii economice, a 
unei mai echitabile distribuţii a roadelor acesteia. 
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Anexa nr.1. 
Indicatori ai şomajului în Uniunea Europeană în anul 1995 

 
 Rata de şomaj 

(%) 
Ponderea şomajului 15-
24 ani în total pop. 15-24 

ani (%) 

Somaj de lungă durată 
(% din total) 

Uniunea Europeană 
Belgia 
Danemarca 
Germania 
Grecia 
Spania 
Franţa 
Irlanda 
Italia 
Luxemburg 
Olanda 
Austria 
Portugalia 
Finlanda 
Suedia 
Regatul Unit 

10,7 
9,9 
7,1 

28,2 
9,1 

22,9 
11,5 
12,4 
11,9 
2,9 
7,3 
3,8 
7,3 

17,2 
9,2 
8,8 

21,5 
24,4 
10,2 
8,8 
27,9 
42,4 
27,0 
21,8 
33,2 
7,1 
12,5 
5,6 
16,6 
29,9 
19,4 
15,9 

49,2 
62,4 
27,7 
48,7 
51,3 
54,6 
40,2 
61,3 
3,6 
40,0 
46,7 
28,0 
50,8 
37,2 
20,2 
43,5 

Sursa: Key Employment indicators in the European Union (EU-15) in 1995, Employment  in 
Europe, Employment and Social Affairs, European Commission, Brussels, 1997. 
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Anexa nr.2 
Indicatori ai forţei de muncă în UE (15) 

 
 Ponderea 

pop.în 
vârstă de 
15-64 ani 

în total (%) 

Rata de 

activ. pe 
pop. în 

vârstă de 

15-64 ani 
(%) 

Rata de ocu-

pare a pop. 
în vârstă de 

15-64 ani  

(%) 

Schimbări anuale*) 

în ocuparea forţei de 
muncă (%) 

PIB / pers.  
ocupată (%) 

1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Uniunea 
Europeană 
Belgia 
Danemarca 

Germania 
Grecia 
Spania 

Franţa 
Irlanda 
Italia 

Luxemburg 
Olanda 
Austria 

Portugalia 
Finlanda 
Suedia 

Regatul Unit 

 
65,8 
66,0 
66,8 

67,1 
64,8 
66,2 

63,4 
63,5 
67,9 

67,5 
67,9 
65,9 

67,5 
65,3 
62,8 

63,8 

 
67,7 
62,8 
81,3 

69,5 
62,0 
60,2 

68,3 
63,3 
58,1 

78,9 
69,1 
73,6 

70,5 
74,6 
79,4 

76,6 

 
60,4 
56,6 
75,6 

63,6 
56,4 
46,4 

60,6 
55,5 
51,2 

77,2 
64,0 
70,8 

65,4 
61,7 
72,1 

70,0 

 
-1,7 
-0,7 
-0,6 

-1,8 
1,0 
-4,3 

-1,2 
0,5 
-2,7 

1,5 
0,0 
0,7 

-1,1 
-6,1 
-5,8 

-0,4 

 
-0,3 
0,1 
-1,0 

-0,7 
1,9 
0,9 

-0,1 
4,5 
-1,8 

2,5 
0,8 
0,1 

-1,3 
-0,7 
-0,9 

1,0 

 
0,8 
1,2 
2,1 

-0,3 
0,9 
2,7 

1,2 
4,6 
-0,3 

2,4 
1,8 
0,5 

-0,6 
2,2 
1,5 

1,2 

 
1,1 
-0,9 
2,1 

0,6 
-1,9 
3,3 

-0,3 
2,5 
1,5 

-1,5 
0,2 
-0,3 

0,0 
5,3 
3,8 

2,6 

 
3,1 
2,1 
5,4 

3,6 
-0,4 
3,0 

2,8 
2,1 
4,0 

0,8 
1,9 
3,0 

2,3 
5,2 
3,5 

2,8 

 
1,7 
0,7 
0,5 

2,2 
1,1 
0,3 

1,0 
3,8 
3,3 

0,8 
0,6 
1,4 

3,1 
2,2 
1,5 

1,2 

*) faţă de anul anterior 

Sursa: Key Employment indicators in the European Union (EU-15) in 1995, Employment  in 
Europe, Employment and Social Affairs, European Commission, Brussels, 1997. 

 
Anexa nr. 3 

Numărul şi structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate 

 
 Număr populaţie ocupată-mii  

persoane 
în % din total populaţie ocupată 

Anii Primar Secundar Terţiar Primar Secundar Terţiar 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

3154,3 
3214,2 
3451,2 
3622,3 
3654,2 
3275,1 
3271,2 
3261,0 

4715,2 
4303,5 
3879,9 
3602,2 
3444,0 
3189,6 
3102,0 
2868,0 

2970,0 
3268,1 
3126,9 
2837,5 
2913,4 
3028,3 
3026,8 
3031,0 

29,1 
29,8 
33,0 
36,0 
36,5 
34,5 

34,0
*)

 

35,6
**)

 

43,5 
39,9 
37,1 
35,8 
34,4 
33,6 

33,0
*)

 

31,3
**)

 

27,4 
30,3 
29,9 
29,2 
29,1 
31,9 

32,2
*)

 

33,1
**)

 

1997 faţă 
de 1990 
(mii pers.) 

 
+106,7 

 
-1847,2 

 
+61 

 
x 

 
x 

 
x 

*) Date provizorii; **) estimări CNP 

Sursa: Date CNS; CNP 
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Anexa nr.4 
Principalii indicatori ai potenţialului  

de muncă în România, 1990-2000 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Populaţie totală la 1 
iunie (mii pers.) 

23206,7 23185,1 22789,0 22755,3 22730,6 22681,0 22607,6  

Populaţia în vârstă 
de 15-64 ani (mii) 

14912,9 14977,6 14744,5 14812,4 14888,5 14924,1 15339,4
8)

 10210
9)
 

Populaţie activă 
civilă (mii) 

10839,5 11123,2 11387,0 11266,7 11235,5 10491,0 10075,6
8)

 9160
9)

 

Populaţie civilă oc-
upată (mii) 

10839,5 10785,8 10458,0 10062,0 10011,6 9493,0 9400
8)

 881,4 

Nr. şomeri înregis-
traţi (mii) 

x 337,4 929,0 1164,7 1223,9 998,4 675,6  

Someri BIM (mii) x x x x 971,0 968,0 791,0  

Ponderea pop. în 
vârstă de muncă în 
pop.totală 

64,3 64,6 64,7 65,1 65,5 
 

65,8 67,9  

Rata de activitate 
-a)pop.totale

1)
 (%) 

46,7 48,8 50,0 49,4 49,5 46,3 44,6  

-b) a pop. în vârstă 
de muncă

2)
  (%) 

72,7 74,3 77,2 76,1 75,5 70,3 65,7  

Rata de ocupare 
-a  populaţiei to-
tale

3)
 (%) 

46,7 46,5 45,9 44,2 44,0 41,9 41,6  

-a pop. în vârstă de 
muncă

4)
 (%) 

72,7 72,0 70,9 67,9 67,2 63,6 61,3 8,8 

Rata de şomaj 
- şomaj înregistrat 
(%) 

 
x 

 
3,0 

 
8,2 

 
10,4 

 
10,9 

 
9,5 

 
6,3 

 
10,3

x)
 

-şomaj BIM (%) x x x 8,2 8,2 8,0 6,7  

Rata de înlocuire
7)

 
(%) 

116,3 113,0 110,1 106,3 102,8 98,9 95,7  

 

1) Populaţia activă civilă/populaţie totală în %; 2) populaţie activă civilă/populaţie în vârstă 
de muncă (15-64 ani) în %; 3) populaţie civilă ocupată/populaţie totală în %; 4) populaţie 
civilă ocupată/populaţie în vârstă de muncă în %; 5) număr de şomeri înregistraţi/populaţie 
activă civilă în %; 6) număr de şomeri BIM/populaţie activă totală(BIM); 7)populaţie până la 
15 ani/o treime din populaţia în vârstă de  15-59 ani în %; 8) date provizorii; 9) estimări ale 
Guvernului României; 10)1996/1991; 11) 1996/1994. 

Sursa: Anuarul Statistic al României 1991,1992,1993,1994,1995,1996; România în cifre, 
Breviar statistic 1997, Raport Naţional al Dezvoltării Umane. România 1997, Expert 1997; 

Buletin statistic lunar, nr.12/decembrie 1997 
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Anexa nr.5 
Somajul (BIM) de lungă durată în România, 1994-1996 

-%- 

 1994 1995 1996 1997     tr.III 

Rata şomajului 
Rata şomajului la tineri 
-total 
-bărbaţi 
-femei 
Structura şomerilor în funcţie de durată 
-6 luni şi peste 
total 
-bărbaţi 
-femei 
-12 luni şi peste 
total 
-bărbaţi 
-femei 
-24 luni şi peste 
total 
-bărbaţi 
-femei 

8,2 
 

22,6 
20,2 
25,8 

 
 

58,8 
53,0 
64,6 

 
45,3 
39,6 
51,0 

 
22,9 
18,9 
27,1 

8,0 
 

20,8 
18,9 
23,4 

 
 

70,4 
69,6 
71,1 

 
47,0 
46,2 
47,9 

 
26,0 
25,8 
26,2 

6,6 
 

19,6 
17,1 
23,0 

 
 

65,4 
62,8 
68,1 

 
49,3 
46,8 
51,9 

 
29,2 
28,0 
30,4 

5,5 
 

16,2 
14,8 
18,0 

 
 

68,3 
65,4 
71,3 

 
50,2 
47,2 
53,3 

 
28,8 
25,3 
32,4 

Sursa: Anchetă asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) martie 1994, martie 1995, 
martie 1996, tr.III/1997; Raportul Naţional al dezvoltării umane , România 1997, 
Ed.Expert, 1997, 

 
Anexa nr.6 

Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate 
în Uniunea Europeană în 1995 

-% din total populaţie ocupată- 

 Primar Secundar Terţiar 
Uniunea Europeană 
Belgia 
Danemarca 
Germania 
Grecia 
Spania 
Franţa 
Irlanda 
Italia 
Luxemburg 
Olanda 
Austria 
Portugalia 
Finlanda 
Suedia 
Regatul Unit 

5,3 
2,7 
4,4 
3,2 

20,4 
9,3 
4,9 

12,0 
7,5 
3,7 
3,7 
7,3 

11,5 
7,7 
3,3 
2,1 

30,2 
28,2 
27,1 
36,0 
23,2 
30,2 
27,0 
27,8 
32,1 
25,6 
22,6 
32,1 
32,2 
27,6 
25,8 
27,4 

64,5 
69,1 
68,5 
60,8 
56,4 
60,5 
68,1 
60,2 
60,4 
70,6 
73,7 
60,6 
56,3 
64,6 
71,0 
70,5 

Sursa: Kay employments indicators in the European Union (EU-15), Employment in Europe, 
Employment and Social Affairs, European Commission , Brussels 1995. 
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Anexa nr.7 
Raportul de productivitate (PIB/persoană ocupată) şi venituri directe 
în România şi ţările membre ale UE şi respectiv ţări asociate în 1995 

 

România = 1 

Ţara PIB/persoană ocupată (dolari SUA) 

Grecia 
Marea Britanie 
Franţa 
Germania 
Olanda 
Belgia 
Austria 
Finlanda 
Spania 
Portugalia 
Italia 
Suedia 
Danemarca 
Polonia 
Bulgaria 
Cehia 
Ungaria 
Turcia 

 7,0 
11,8 
18,0 
18,3 
17,5 
20,8 
18,1 
13,0 
10,2 
 6,3 
13,5 
14,2 
17,8 
 1,9 
0,95 
  2,3 
  2,7 
  1,8 

Sursa: Calculat după: W.B., World Development Report 1997, p.214-215; 220-221 

 
Anexa nr. 8 

Ponderea PIB/capita din România în PIB/capita din ţările membre ale 
UE şi unele ţări asociate în anul 1995* 

 
 PIB/capita (în dolari SUA) 

La PPC La rata de schimb 

I ŢĂRI MEMBRE ALE UE** 

Grecia 37,2 18,0 

Portugalia 34,4 15,2 

Spania 30,3 10,9 

Islanda 27,8 10,1 

Finlanda 24,5 7,2 

Suedia 23,5 6,2 

Marea Britanie 23,0 7,9 

Olanda 21,9 6,2 

Italia 21,9 7,8 

Germania 21,7 5,4 

Franţa 20,7 5,9 

Austria 20,5 5,5 

Danemarca 20,5 5,0 
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 PIB/capita (în dolari SUA) 

La PPC La rata de schimb 

Belgia 20,2 6,0 

II ŢĂRI ASOCIATE 

Polonia 80,7 53,0 

Turcia 78,1 53,2 

Ungaria 68,0 35,9 

Cehia 44,6 38,2 

Bulgaria 102,0 113,0 

*Ierarhia ţărilor a fost stabilită în ordinea descrescătoare a ponderii PIB/capita PPC din Ro-
mânia în cea a ţărilor cu care se face comparaţia.  

** Sursa: Calculat pe baza datelor din W.B., World Development  Report 1997, p. 214-215. 

 
 

Anexa nr. 9 
Raportul dintre PIB/capita din ţările membre ale UE şi,  

respectiv unele ţări asociate în anul 1995* 

România = 100 

 PIB/capita PPC PIB/capita 
rata de schimb 

I ŢĂRI MEMBRE ALE UE**:   

Belgia 4,95 16,7 

Danemarca 4,87 20,2 

Austria 4,87 18,2 

Franţa 4,82 16,9 

Germania 4,60 18,6 

Olanda 4,58 16,2 

Italia 4,56 12,9 

Marea Britanie 4,34 12,6 

Suedia 4,75 16,0 

Finlanda 4,07 13,9 

Islanda 3,60 9,9 

Spania 3,33 9,2 

Portugalia 2,91 6,6 

Grecia 2,69 5,5 

II ŢĂRI ASOCIATE:   

Cehia 2,24 2,01 

Ungaria 1,47 4,33 

Polonia 1,24 1,89 

Turcia 1,28 3,77 

Bulgaria 1,02 1,11 

Slovacia 0,83 1,99 

*Ierarhia ţărilor stabilită în ordine descrescătoare după valoarea raportului PIB/capita PPC. 

** Sursa: Calculat pe baza datelor din: W.B., World Development Report 1997, p. 214 – 215. 
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Anexa nr. 10 
Evoluţia producţiei industriale şi a ponderii exporturilor directe în cifra de 

afaceri din industrie în România 

 
 Producţia indus-

trială (± în 1997 
faţă de 1996) 

Ponderea exporturilor directe în cifra 
de afaceri din industrie (%) 

1996                 1997 

Total industrie 
din care: 

- 5,9 19,5 20,7 

- ind. prelucrătoare, din care: - 4,7 23,4 26,4 

- textilă şi produse textile - 12,4 24,0 27,6 

- confecţii din textile, blănuri şi 
piele 

 
+ 0,8 

 
47,1 

 
42,5 

Pielărie şi încălţăminte - 17,3 32,7 32,3 

- prelucrarea lemnului - 12,6 41,1 44,9 

- prelucrarea petrolului, cocsifi-
carea cărbunelui şi tratarea 
combustibilului 

 
- 3,9 

 
17,7 

 
18,8 

- chimie şi fibre sintetice şi arti-
ficiale 

 
- 24,1 

 
37,0 

 
36,6 

- metalurgie + 0,3 31,4 38,3 

- maşini şi echipamente -  7,2 29,2 31,8 

- maşini şi aparate electrice + 30,4 25,2 26,9 

- mijloace de transport rutier + 1,3 7,2 18,7 

- alte mijloace de transport + 5,8 47,2 44,6 

- mobilier şi alte activităţi - 8,1 44,2 40,7 

Sursa: Buletin statistic lunar nr. 12/1997, p. VII.
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