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Introducere
În politica de restructurare a industriei ºi de trecere la economia de
piaþã un rol deosebit se acordã atât evaluãrii reale cantitative ºi calitative a
patrimoniului naþional de resurse minerale, cât ºi cunoaºterii posibilitãþilor
concrete de utilizare eficientã a acestora, fie ca resursã energeticã, fie ca
resursã energeticã, fie ca materie primã. O asemenea evaluare a fost ºi
este oportunã pentru determinarea realistã a nivelului producþiei industriei
extractive care sã permitã stabilirea corectã a aportului sãu la acoperirea
necesarului de materii prime ºi energie. Totodatã, este de menþionat ºi
faptul cã eforturile de valorificare a resurselor naturale, realizate în cele mai
variate domenii de cercetare s-au materializat în elaborarea ºi introducerea
în producþie a unor tehnologii complexe, de mare eficienþã economicã ºi
energeticã.
Utilizarea raþionalã a acestui potenþial implicã judecãþi pertinente care
sã ofere, pe de o parte, un cadru metodologic adecvat de exploatare
raþionalã ºi eficientã a zãcãmintelor de substanþe minerale, iar pe de altã
parte, eforturi susþinute de valorificare a acestor resurse.
Þinând seama de specificul resurselor naturale ale þãrii noastre, ca ºi
de necesitatea cunoaºterii tuturor laturilor fenomenelor ºi proceselor care
concurã la exploatarea raþionalã a acestora, s-a elaborat metodologia de
fundamentare multicriterialã a deciziilor de atragere în circuitul economic a
unor zãcãminte de substanþe minerale1 care, cu unele adaptãri, poate fi
utilizate ºi pentru analiza eficienþei exploatãrii resurselor naturale de origine
vegetalã sau animalierã.
Cadrul metodologic fiind creat pentru a rãspunde obiectivelor
perioadei de tranziþie în programul de cercetare pe anul 1990 al Institutului
de Cercetare a Relaþiilor Interramuri ºi a Structurilor Industriale, sectorul
Economia Resurselor Naturale ºi a Energiei are înscrisã ca temã
“Asigurarea economiei naþionale cu resurse energetice în funcþie de
posibilitãþile tehnice ºi economice ºi de implicaþiile ecologice ºi sociale”.
Având în vedere, faptul cã pentru economia României, asigurarea în
1

Vezi în acest sens, “Fundamentarea deciziilor de atragere în circuitul productiv a
resurselor naturale”, Caiet de studii de economie industrialã, nr. 84, Institutul de
Economie Industrialã, Bucureºti, 1989; “Indicatori de apreciere a oportunitãþii atragerii
în circuitul productiv a resurselor naturale”, Caiet de studii de economie industrialã, nr.
89, Institutul de Economie Industrialã, Bucureºti, 1990.
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prezent ºi în perspectivã a resurselor energetice necesare este o problemã
de prim ordin, colectivul de cercetare ºi-a propus ca obiectiv general al
studiului prezentarea unor alternative de procurare a acestor resurse atât
din producþia internã cât ºi din import. În acest scop s-au luat în considerare
trei ipoteze de prognozã bazate pe evoluþia, atât a raportului creºtere
economicã-consum de resurse energetice, cât ºi a preþului petrolului. Pe
baza acestor ipoteze s-au elaborat trei scenarii privind necesarul de energie
primarã al României pe termen scurt, mediu ºi lung. Pentru a determina
gradul de acoperire a acestui necesar din producþia internã, pentru fiecare
resursã primarã, s-a analizat potenþialul naþional de rezerve geologice
existent la 01.01.1990 ºi diferitele posibilitãþi de exploatare a acestuia,
potenþial care sã asigure în condiþii de eficienþã economicã ºi energeticã o
bunã parte din consumul energetic al economiei naþionale. Astfel, variantele
de producþie elaborate au respectat principiile generale privind exploatarea
raþionalã a resurselor energetice utilizarea unor surse noi de energie, ºi
modalitãþile de achiziþionare de pe piaþa externã a resurselor energetice
primare. Totodatã, pentru determinarea gradului de asigurare a economiei
naþionale cu resurse energetice primare din producþia internã s-au analizat
avantajele ºi dezavantajele fiecãrei variante din punct de vedere tehnic,
energetic, ecologic, social ºi economic.
Prezentarea implicaþiilor economice pe care le are procurarea
resurselor energetice primare atât din þarã, cât ºi din import, oferã
decidentului posibilitatea de a opta asupra acelui scenariu care este viabil
pentru þara noastrã în perioadele urmãtoare, precum ºi pentru stabilirea
politicilor energetice ale României pe termen scurt, mediu ºi lung.
În final, colectivul de cercetare þine sã mulþumeascã colaboratorilor
din Ministerul Resurselor ºi Industriei, respectiv din Departamentul Minelor,
Departamentul Petrolului ºi Gazelor, Departamentul Geologiei ºi Departamentul Energiei Electrice ºi Termice ca ºi specialiºtilor ºi cercetãtorilor din
cadrul ICEMENERG – Bucureºti, ISPE – Bucureºti, ICITPML – Craiova ºi
ICITPMH – Petroºani pentru sprijinul acordat în procurarea informaþiilor
necesare elaborãrii studiului.

Capitolul 1. PROBLEME ACTUALE
ªI DE PERSPECTIVÃ ALE ASIGURÃRII ECONOMIEI
NAÞIONALE CU ENERGIE PRIMARÃ
Procesul de restructurare a economiei naþionale implicã cunoaºterea
atât a potenþialului naþional de resurse naturale, cât ºi a posibilitãþilor de
obþinere a acestora din producþia internã sau din import. În acest sens, considerãm cã în condiþiile economiei descentralizate ºi a acþiunii legilor economiei de piaþã, este necesarã fundamentarea ºi determinarea riguroasã a
eforturilor pe care trebuie sã le facã þara noastrã pentru acoperirea
consumului de energie primarã atât din producþia internã cât ºi din import.
Calitatea mai scãzutã a rezervelor de resurse energetice de care
dispune þara noastrã (putere calorificã mai redusã, adâncime mai mare de
extracþie, conþinut ridicat de cenuºã sau de impuritãþi etc.) genereazã un
dezavantaj comparativ în exploatarea acestor zãcãminte, care poate fi
compensat numai prin aplicarea unor metode de extracþie (în cazul
petrolului ºi gazelor) ºi tehnologii de preparare (în cazul cãrbunilor) care sã
permitã un grad avansat de recuperare a resursei în condiþii de eficienþã
economicã ºi energeticã. De aceea, valorificarea rezervelor de resurse
energetice de care dispune România, necesitã aplicarea sau extinderea
unor metode specifice de extracþie, cu randamente superioare de recuperare a resurselor din zãcãmânt (în cazul petrolului ºi gazelor) ºi tehnologii de
preparare (în cazul cãrbunilor), cu randamente superioare de extracþie, care
sã prezinte astfel, o exploatare eficientã. Totodatã, analizele economice
care se vor face pentru atragerea în circuitul economic a noi rezerve vor
trebui sã evidenþieze ºi nivelul de eficienþã a exploatãrii acestor zãcãminte
comparativ cu alternativa importului resurselor energetice respective.
Condiþiile geominiere specifice fiecãrui zãcãmânt influenþeazã nivelul
de eficienþã economicã1 al activitãþilor din industria extractivã. Astfel, se
1

De remarcat este faptul cã în industria extractivã eficienþa economicã se subscrie
principiului general al eficienþei, reprezentând tocmai raportul dintre efectul util ºi
eforturile fãcute pentru prospectarea, punerea în evidenþã, confirmarea ºi stabilirea
volumului de rezervã ºi exploatarea propriu-zisã a unui zãcãmânt de substanþe
energetice. Obþinerea unei eficienþe economice superioare în activitãþile de exploatare
a unor resurse energetice presupune minimizarea consumului total de muncã necesarã
producþiei de energie sub diferitele ei forme.
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întâlnesc deseori situaþii când unitãþi economice care exploateazã
zãcãminte de substanþe minerale similare ºi obþin aceleaºi tipuri de produse
miniere sau de resurse energetice, înregistreazã cheltuieli de producþie, ºi
mai ales, costuri unitare de producþie diferite. Cu alte cuvinte, în industria
extractivã, trebuie luatã în considerare renta funciarã sub forma rentei
diferenþiale ºi a celei absolute.
În literatura de specialitate1 se apreciazã cã, la estimarea valorii reale
a resurselor naturale trebuie sã se porneascã de la eficienþa folosirii lor, de
la luarea în considerare a rentei funciare (atât a celei absolute, cât ºi a celei
diferenþiale), mai ales când aceastã evaluare se referã la resurse limitate.
Renta poate fi consideratã ca reprezentând avantajele economice
comparative obþinute într-o anumitã perioadã (de regulã, un an) prin
folosirea resurselor naturale cu grade restrictive diferite. Când se
evalueazã, de exemplu, numai rezervele exploatabile de resurse
energetice, care asigurã, cantitativ ºi calitativ, numai parþial necesarul de
energie primarã al þãrii, apar fie diferenþe între rezerve, sau exploatãri
miniere în funcþie de condiþiile de zãcãmânt ºi de amplasare, fie diferenþe
între resurse datoritã solicitãrii mai mult a unora sau a faptului cã sunt mai
avantajoase, din punct de vedere economic, în procesul de prelucrare
industrialã.
Similar cu agricultura, unde renta diferenþialã este, în mod explicit,
admisã pentru produsele obþinute de pe terenurile care beneficiazã de o
fertilitate naturalã mai bunã, în industria extractivã, produsele realizate în
unitãþi economice care exploateazã zãcãminte cu condiþii geominiere
favorabile ºi cu cheltuieli de producþie mai reduse, sub nivelul celor medii,
au posibilitatea, realizãrii rentei diferenþiale. Efectele economice
nefavorabile datorate exploatãrii unor zãcãminte cu condiþii geominiere
dificile pot fi, în mare parte, atenuate prin introducerea progresului tehnic
(metode noi de extracþie de mare productivitate, tehnologii de preparare cu
randamente de recuperare ridicate etc.). Gradul ridicat de tehnicitate ºi
aplicarea unor mãsuri tehnico-organizatorice adecvate, permit realizarea de
cãtre unitãþile economice din industria extractivã a unui venit net
suplimentar, deci acestea au posibilitatea sã obþinã, ºi în acest caz, rentã
diferenþialã. De exemplu, existenþa unor zãcãminte de lignit cu condiþii
1

Vezi în acest sens, A. Iancu, Creºterea economicã ºi mediul înconjurãtor, Editura
Politicã, Bucureºti, 1979; Tratatul de economie contemporanã, vol. II, cartea I,
Bucureºti, 1988; V. Rãducanu, Eficienþa economicã a extracþiei ºi prelucrãrii primare a
minereurilor metalifere, Tezã de doctorat, ICCE, Bucureºti, 1988.
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geominiere mai favorabile a determinat, în anul 1989, realizarea unor
costuri unitare de producþie mai mici la cariera Lupoaia (188 lei/t) faþã de
carierele Roºiuþa (290 lei/t), Jilþ Nord (249,7 lei/t) ºi Jilþ Sud (413,3 lei/t), sub
nivelul celui mediu pe combinat, aceastã unitate minierã obþinând deci, un
venit net suplimentar. În raport cu celelalte unitãþi miniere din cadrul C.M.
Motru, care exploateazã zãcãminte de lignit cu putere calorificã apropiatã,
care e la Lupoaia a înregistrat, de asemenea, rezultate economice mai bune
ca urmare atât a aplicãrii unui sistem de organizare a producþiei mai
adecvat condiþiilor naturale, cât ºi a unui nivel mai ridicat de înzestrare
tehnicã a producþiei, costul unitar de producþie la aceastã unitate minierã
situându-se, de fapt ºi sub nivelul preþului de livrare (195 lei/t) al lignitului. În
aceste condiþii apreciem cã ar trebui analizate cu mai multã atenþie
problemele care vizeazã atât eficienþa economicã a unor unitãþi miniere
existente(cum este cazul carierelor Jilþ Sud, Jilþ Nord ºi Roºiuþa), cât ºi
posibilitãþile de exploatare de noi zãcãminte. De aceea, dacã ºi în noile
condiþii ale economiei de piaþã, costurile de producþie de la cele trei cariere
se vor situa peste nivelul preþurilor de livrare nou stabilite pentru lignit, 351
lei/t1, considerãm cã factorii de decizie ar trebui sã analizeze oportunitatea
menþinerii lor în producþie (dacã nu mai existã ºi alte posibilitãþi de ordin
tehnico-organizatoric care sã conducã la rentabilizarea acestor unitãþi
miniere. Problema rentei diferenþiale în industria extractivã derivã deci din
faptul cã unitãþile economice din aceastã ramurã dispun de condiþii naturale
ºi materiale inegale, ceea ce determinã obþinerea de producþii ºi rezultate
diferite la acelaºi volum de cheltuieli de muncã socialã. Condiþiile naturale
mai favorabile nu se pot reproduce la toate unitãþile economice; de aceea,
cele care le au obþin un venit net suplimentar relativ permanent – renta
diferenþialã.
În acelaºi timp, în industria extractivã, se impune luarea în
considerarea ºi a rentei absolute, deoarece, prin atragerea în circuitul
economic a unor noi zãcãminte se reduce suprafaþa agricolã, adicã se
micºoreazã principalul mijloc de producþie din agriculturã – pãmântul. Ceea
ce se pierde prin extinderea suprafeþelor destinate exploatãrii resurselor
minerale, respective a celor energetice, trebuie refãcut prin alocarea unor
investiþii cãtre agriculturã pentru refacerea terenurilor ºi pentru creºterea
producþiei agricole. De altfel, renta absolutã în industria extractivã are
scopul de a compensa, în primul rând, daunele provocate agriculturii ºi în al
doilea rând, de a proteja bogãþiile solului ºi subsolului.
1

Hotãrârea Guvernului României, nr. 1109/1990.
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Actuala politicã de liberalizare a preþurilor, inclusiv a celor la resursele
energetice primare, a avut în vedere urmãtoarele probleme:
− situarea preþurilor de livrare la resursele energetice primare la
nivelul celor practicate pe piaþa mondialã în condiþiile în care preþul
petrolului a crescut atât de vertiginos (de la 17 $ /baril la peste 35
$/baril);
− necesitatea alocãrii unor fonduri mai mari pentru reintroducerea în
circuitul economic a terenurilor afectate de exploatarea unor
resurse energetice;
− dreptul statului de a fixa taxa asupra folosirii perimetrelor în care
sunt cantonate zãcãminte de substanþe energetice care, de fapt,
sunt resurse epuizabile;
− necesitatea unor investiþii speciale pentru dezvoltarea altor
sectoare care, pe de o parte, sã compenseze declinul natural al
unor rezerve iar, pe de altã parte, sã ofere locuri de muncã pentru
personalul disponibilizat ca urmare a restrângerii activitãþilor
miniere (datorate epuizãrii rezervelor).
Exemplificativ, în acest sens, este modul în care s-a stabilit preþul de
livrare al petrolului. Astfel, faþã de un cost mediu de producþie de 1.198 lei/t
al þiþeiului obþinut din producþia internã ºi un preþ de producþie al
producãtorului de 2.252 lei/t, s-a stabilit un preþ de livrare1 cãtre beneficiar
de 6.435 lei/t, diferenþa reprezentând-o tocmai renta de monopol. De fapt,
renta de monopol oferã statului posibilitatea de a-ºi crea fondurile
disponibile pentru politica sa economicã în domeniul resurselor.
La determinarea mãrimii rentei absolute, a preþurilor resurselor,
trebuie totuºi sã se þinã seama de alte elemente suplimentare cum sunt:
rata de epuizare a rezervelor în corelaþie cu cea privind noile descoperiri
geologice; situaþia rentelor de monopol din þãrile mari producãtoare ºi
exportatoare de resurse energetice; posibilitãþile tehnologice de valorificare
a acestor resurse etc.
De aceea, considerãm cã, în contextual economiei de piaþã,
problematica rentei funciare, atât a celei diferenþiale cât ºi a celei absolute,
trebuie sã stea la baza fundamentãrii preþurilor la resursele energetice. De
asemenea, în calculele de eficienþã economicã care se fac la un anumit
moment trebuie sã se þinã seamã de faptul cã, pe de o parte, preþul de
comercializare pe piaþa externã a anumitor resurse energetice are o mare
1

Hotãrârea Guvernului României, nr. 1109/1990.
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fluctuaþie, iar pe de altã parte, cã volumul cheltuielilor de transport de la
locul de extracþie la locul de destinaþie a acestor resurse depãºeºte 30% din
preþul de achiziþionare a lor, de exemplu, preþul petrolului, datoritã situaþiei
politice internaþionale (criza din Golful Persic) a crescut de la 120 la 245 $/t
(în medie de la 15 la peste 35 $/baril), ceea ce a condus la un efort valutar
suplimentar de aproximativ 500 mil. $ pe trimestru. În ceea ce priveºte
volumul cheltuielilor de transport, în special la cãrbunii din import, acesta
ajunge, în medie, pânã la 36% din preþul CIF.1
Cunoaºterea nivelului preþurilor de producþie la principalele resurse
energetice este mult mai necesarã în condiþiile economiei de piaþã când
resursele naturale constituie, de fapt, punctul de plecare în procesul general
de formare al preþurilor de formare al preþurilor la toate produsele. Orice
majorare a preþurilor la principalele resurse energetice ºi la materiile prime
obþinute fie din producþia internã, fie din import, atrage dupã sine creºterea
preþurilor la produsele în care sunt încorporate. De remarcat este faptul cã,
atât nivelul eficienþei economice, cât ºi preþul de producþie al resurselor
energetice obþinute din producþia internã se modificã în timp. De aceea,
atunci când se pune problema atragerii în circuitul economic a noi
zãcãminte de resurse energetice implicit a volumului fondurilor de investiþii
imobilizate pe parcursul întregii perioade (de la cercetare geologicã pânã la
exploatarea propriu-zisã) este necesarã efectuarea unor analize
comparative care sã indice ce este mai eficient pentru economia naþionalã:
imobilizarea de fonduri pentru o duratã mai mare în scopul obþinerii
resurselor energetice din producþia internã sau utilizarea acestor fonduri fie
în alte ramuri ale industriei, fie în alte domenii care sã permitã obþinerea
unor efecte economice favorabile într-un timp scurt sau periodic (crearea de
societãþi mixte, depuneri la bãnci internaþionale, comercializarea eficientã a
unor produse prelucrate etc.), prin aceasta obþinându-se fondurile
disponibile acoperirii valutei necesare importului de resurse. Aceastã
problemã este deosebit de importantã în condiþiile þãrii noastre care, deºi
beneficiazã de un anumit potenþial de resurse energetice, datoritã condiþiilor
dificile de extracþie ºi/sau a conþinutului energetic intrinsec mai scãzut,
necesitã eforturi mari de exploatare.
O asemenea analizã este deosebit de necesarã ºi pentru
determinarea momentului în care exploatarea unui zãcãmânt devine
ineficientã, când se pune problema fie a alocãrii unor fonduri de investiþii
1

Manuckovski, A.B., Comerþul internaþional cu cãrbuni, Ugoli, iulie 1986, p. 57-61.
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suplimentare pentru metode ºi tehnologii eficiente din punct de vedere
economic sau a unor subvenþii, fie a închiderii unitãþii miniere respective.
Subvenþionarea unor activitãþi economice trebuie utilizate de cãtre
guvern cu multã atenþie datoritã implicaþiilor pe care le poate avea atât pe
planul competitivitãþii produselor, cât ºi a performanþelor economiei. Ca
atare, în acþiunile guvernamentale de restructurare a industriei, a eforturilor
care se fac pentru întãrirea monedei ºi echilibrarea bugetului,
subvenþionarea anumitor ramuri industriale trebuie analizate în funcþie de
importanþa acestor ramuri în complexul economic naþional.
Experienþa mondialã demonstreazã faptul cã în economia de piaþã,
guvernele subvenþioneazã numai anumite domenii din industrie ºi anume
acelea care au importanþã majorã pentru economie. De exemplu, în multe
þãri dezvoltate care dispun de rezerve de resurse minerale insuficiente din
punct de vedere cantitativ ºi de calitate inferioarã, industria extractivã este
subvenþionatã de cãtre stat (de exemplu Germania, Franþa, Suedia etc.).
Necesitatea subvenþionãrii de cãtre stat a unor unitãþi economice din
industria extractivã trebuie analizatã în funcþie de tipul ºi importanþa resursei
energetice în complexul economic naþional.
Limita subvenþionãrii de cãtre stat a activitãþilor economice din
industria extractivã variazã de la o resursã energeticã la alta ºi de la o
perioadã la alta. Aceastã subvenþionare vizeazã fie acoperirea numai a
cheltuielilor de extracþie propriu-zise, fie acoperirea volumului total al
cheltuielilor de exploatare1 (extracþie, plus preparare, plus transportul
tehnologic).
Problematica acordãrii de cãtre stat a unor subvenþii (în special pentru
anumite unitãþi economice din industria minierã) rãmâne deschisã ºi în
viitor, deºi prin Hotãrârea Guvernului României, nr. 1109/1990 preþurile
medii de livrare ale diferitelor resurse energetice par a fi acoperitoare, fiind
stabilite în funcþie atât de costurile medii de producþie realizate pe primele
nouã luni ale anului 1990, cât ºi de preþurile de comercializare a acestor
resurse pe piaþa mondialã. Dar, prin noile preþuri de livrare stabilite astfel,
1

În primul caz, pentru huilã, de exemplu, acoperind-se numai cheltuielile de extracþie, se
urmãreºte cointeresarea întreprinderilor de preparare pentru obþinerea numai a acelor
sortimente de produse miniere care sã permitã realizarea de venit suplimentar. În cel
de-al doilea caz, statul poate controla întreaga activitate (extracþie ºi preparare) ºi
implicit, posibilitatea realizãrii acelor sortimente de huilã netã care sunt cerute de
economia naþionalã (þinând seama de proporþia între huilã cocsificabilã ºi cea
energeticã).

15
nu s-a putut cuantifica atât influenþa creºterii preþurilor la materialele utilizate
(lemn de minã, covor de cauciuc, explozibil etc.), cât ºi de creºterea
cheltuielilor cu munca vie, în special datoritã sporirii fondurilor destinate
pentru CAS (cu aproximativ 4%) ºi a celor pentru ajutor de ºomaj (cu
aproximativ 4%). De asemenea, pentru ca preþul resurselor energetice sã
fie acoperitor, ar trebui sã se ia în calcul ºi influenþa creºterii cheltuielilor cu
amortizarea fondurilor fixe, întrucât utilajele ºi echipamentele noi destinate
industriei extractive vor avea, la rândul lor preþuri mai mari de livrare.
Aceste probleme trebuie analizate cu mai multã atenþie deoarece, în
industria extractivã unitãþile economice vor funcþiona dupã regulile regiilor
autonome. Ca atare, unitãþile economice din industria extractivã ar trebui
sã-ºi acopere cu veniturile provenite din activitatea lor toate cheltuielile
(inclusiv dobânzile, amortizarea investiþiilor ºi rambursarea creditelor) ºi sã
obþinã profit1 dar, în noile condiþii ale preþurilor la materialele utilizate atât în
activitãþile de extracþie, cât ºi în cele de preparare, pentru ca unitãþile
economice respective sã fie rentabile, preþurile de livrare ale unor resurse
energetice vor trebui sã creascã destul de mult, de exemplu, la huilã de 2-5
ori faþã de preþul actual stabilit prin Hotãrârea nr. 1109 /1990) ceea ce va
avea, la rândul lor ºi influenþe deosebite în ramurile prelucrãtoare ºi la
consumatorul final.
În aceste condiþii, acordarea subvenþiilor de cãtre stat pentru
desfãºurarea activitãþii anumitor unitãþi economice din industria extractivã
trebuie sã fie analizatã ºi comparativ cu eficienþa importului anumitor
resurse energetice, ca ºi cu posibilitãþile valutare ale þãrii noastre pentru
plata acestor importuri.
Pentru asigurarea în proporþie mai mare a economiei naþionale cu
resurse energetice din producþia internã, vor trebui continuate cercetãrile
geologice atât pentru descoperirea de noi rezerve ºi perimetre, cât ºi pentru
atragerea în circuitul economic a noi zãcãminte. În acest sens, considerãm
cã se impune respectarea unor principii generale pentru toate tipurile de
resurse energetice ºi a unora specifice anumitor resurse, þinându-se
totodatã seama ºi de caracteristicile activitãþilor economice din industria
extractivã. Astfel:
1. Spre deosebire de ramurile prelucrãtoare, în industria extractivã un rol
determinant îl are factorul natural (exprimat prin condiþiile geominiere
1

Legea privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi
comerciale, nr. 15, august 1990.
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de zãcãmânt), care influenþeazã atât metodele ºi tehnologiile de
exploatare cât ºi eforturile pe care trebuie sã le facã þara noastrã
pentru obþinerea resurselor energetice din producþia internã faþã de
cele realizate de alte þãri (care beneficiazã de condiþii de zãcãmânt
mult mai favorabile). Atragerea în circuitul economic ºi exploatarea
raþionalã a unor noi zãcãminte de substanþe energetice trebuie sã se
facã deci numai dupã o cunoaºtere aprofundatã a volumului
rezervelor geologice ºi, mai ales, a celor industriale, a condiþiilor
naturale specifice acestora ºi implicit a posibilitãþilor tehnologice de
extracþie ºi preparare. De aici rezultã faptul cã anumite rezerve
geologice de resurse energetice pot fi trecute în categoria celor
exploatabile industrial, atunci ºi numai atunci când, prin aplicarea
unor metode de extracþie ºi a unor tehnologii de preparare se vor
putea obþine, în condiþii de eficienþã tehnico-economicã, resursele
energetice respective. Aceasta constituie, de fapt, principiul
fundamental de atragere în circuitul economic al unor zãcãminte de
substanþe energetice.
2. Volumul limitat ºi declinul natural al rezervelor de resurse energetice
impune o evaluare energeticã anticipatã care sã ofere posibilitatea
cunoaºterii încã de la început a mãrimii “energiei nete” ce se poate
obþine din exploatarea zãcãmântului de substanþe energetice propus
pentru exploatare. Pentru efectuarea acestor evaluãri sunt necesare
calcule de optimizare energeticã, respectiv, de determinare a
raportului optim între efectele (energie netã) ºi eforturile energetice
(consumul calculat de resurse energetice) specifice exploatãrii
fiecãrui zãcãmânt, în funcþie de tehnologiile utilizate în diferitele faze
ale fluxului de producþie, de nivelul ºi stadiul aplicãrii rezultatelor
cercetãrilor ºtiinþifice ºi a posibilitãþilor tehnologice. Efectuarea acestor
calcule este deosebit de necesarã pentru alegerea variantei optime
din mai multe variante de producþie ºi, implicit, pentru determinare
oportunitãþii atragerii în circuitul economic a unor noi zãcãminte sau a
continuãrii exploatãrii celor vechi la care condiþiile geominiere s-au
înrãutãþit ºi deci unitãþile economice respective devin ineficiente. În
acest sens, considerãm cã atragerea în circuitul economic a unor
zãcãminte de resurse energetice este eficientã numai dacã
exploatarea acestuia oferã posibilitatea obþinerii “energiei nete”, adicã
numai atunci când cantitatea de energie consumatã (determinatã sub
forma consumului cumulat de resurse energetice) reprezintã
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aproximativ 50% din energia intrinsecã a resursei respective.1 Acest
principiu este fundamental în cazul analizei oportunitãþii utilizãrii
sursei neconvenþionale de energie, comparativ cu cele convenþionale.
3. Exploatarea zãcãmintelor de substanþe energetice, ca ºi industria
energiei electrice contribuie la degradarea mediului înconjurãtor atât
prin retragerea din circuitul agrosilvic a unor importante suprafeþe de
teren, cât ºi prin cantitãþile de substanþe nocive deversate în ape sau
eliminate în atmosferã, antrenarea de praf de la termocentrale,
cariere, halde etc. Pentru pãstrarea unui mediu înconjurãtor curat se
impune evaluarea, pe de o parte, a daunelor pe care exploatarea
anumitor zãcãminte de substanþe energetice le poate provoca
mediului înconjurãtor, iar pe de altã parte, a cheltuielilor necesare
pentru înlãturarea acestor daune. Aceste cheltuieli trebuie incluse în
volumul total al cheltuielilor implicate de exploatarea zãcãmintelor de
substanþe energetice. La aceste cheltuieli ce vizeazã protecþia
mediului înconjurãtor, trebuie adãugate ºi cele sociale2, adicã acelea
necesare pentru asigurarea condiþiilor normale de muncã ºi de viaþã
ale salariaþilor din aceastã ramurã. În acest sens considerãm cã,
volumul cheltuielilor ecologice ºi sociale trebuie sã se situeze sub
nivelul cheltuielilor implicate de înlãturarea daunelor produse mediului
ºi a celor de asigurare a calitãþii vieþii. Acest principiu nu trebuie emis
atunci când se iau deciziile de atragere în circuitul economic a unor
zãcãminte noi de substanþe energetice, deºi volumul cheltuielilor
ecologice ºi sociale poate diminua efectele economice3 imediate ale
activitãþilor extractive.
4. Estimarea cât mai corectã a eforturilor necesare ºi a efectelor obþinute
în urma exploatãrii unor zãcãminte se impune, cu atât mai mult, cu
cât orice supraevaluare a eficienþei acestor activitãþi ar avea
consecinþe defavorabile asupra întregii economii. Dar determinarea
1

Deoarece randamentul energetic al centralelor termoelectrice se situeazã în jur de 30%
realizarea unei energii nete mai micã de 50% din valoarea intrinsecã a resursei
respective va conduce la o energie netã totalã (extracþie + conversie) nesemnificativã.
2
Ponderea volumului cheltuielilor sociale, în cele mai multe cazuri, este destul de mare
în volumul total al eforturilor pentru atragerea în circuitul economic ºi exploatarea unor
zãcãminte, mai ales atunci când acestea sunt situate în zone izolate, departe de
localitãþi ºi drumuri de acces.
3
Eficienþa acestor eforturi se va dovedi în timp întrucât orice investiþie suplimentarã
efectuatã în prezent previne sau atenueazã efectele negative asupra naturii datorate
activitãþilor de exploatare a unor zãcãminte de substanþe energetice.
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eficienþei economice a exploatãrii zãcãmintelor de substanþe energetice
reprezintã un proces complex care presupune cuantificarea valoricã
anticipatã a efectelor ce se pot obþine ºi a eforturilor ce trebuie fãcute
þinând seama, totodatã, de caracterul epuizabil al acestor resurse. De
asemenea, condiþiile geominiere specifice fiecãrui zãcãmânt
influenþeazã nivelul de eficienþã economicã al activitãþilor din industria
extractivã. Astfel, o situaþie des întâlnitã în industria extractivã este
aceea cã unitãþile economice la care condiþiile de exploatare sunt tot
mai dificile, cu toate mãsurile tehnico-organizatorice luate, înregistreazã
pierderi, deci desfãºoarã activitãþi economice ineficiente. În aceastã
situaþie apar douã alternative, fie închiderea unitãþilor miniere
respective, cu toate consecinþele ce se pot înregistra (reducerea
gradului de acoperire din producþia internã cu resursele energetice în
cauzã eliberarea unui anumit potenþial de forþã de muncã care trebuie
redistribuit în alte unitãþi economice etc.), fie subvenþionarea
activitãþilor acestor unitãþi de cãtre stat.
De aceea, în cazul atragerii în circuitul economic a noi rezerve de
resurse energetice trebuie estimatã de la început limita pânã la care
exploatarea unui zãcãmânt este eficientã ºi momentul în care se impune
intervenþia statului pentru rentabilizarea activitãþii unitãþii respective. La
determinarea limitelor de exploatabilitate a unor zãcãminte trebuie sã se
þinã seama ºi de anumite probleme specifice resurselor naturale, în general,
ºi a celor energetice, în special, ºi anume: limitarea naturalã ºi dispersarea
rezervelor geologice atât cantitativ, cât ºi calitativ pe diferite zone
geografice; modificarea continuã a raportului între cuantumul nevoilor de
consum ºi posibilitãþile de obþinere a resurselor energetice din producþia
internã; atragerea în circuitul economic a unor zãcãminte cu condiþii miniere
tot mai dificile care determinã creºterea consumului de muncã ºi deci
implicit, costuri ºi preþuri mari de producþie etc.1
Limita de exploatabilitate a unui zãcãmânt de substanþe energetice
din punct de vedere al eficienþei economice este datã de raportul între cheltuielile unitare de producþie (stabilit în funcþie de volumul total al eforturilor
de atragere în circuitul economic ºi de exploatare al acestor zãcãminte) ºi
1

Stabilirea corectã a eficienþei economice ºi a limitelor de exploatabilitate a unor zãcãminte de substanþe energetice trebuie fãcute în raport cu toþi factorii economici, tehnologici, energetici, ecologici ºi sociali care se intercondiþioneazã ºi se întrepãtrund. În
acelaºi timp, pentru a se putea determina limita de exploatabilitate a unui zãcãmânt trebuie sã se þinã seama ºi de preþul de comercializare al acestor resurse pe piaþa externã.
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preþul de comercializare pe piaþa externã a resurselor energetice respective,
iar din punctul de vedere al eficienþei energetice de mãrimea “energiei nete”
totale. Cu cât acest raport este mai aproape de unitate ºi energia netã
obþinutã este mai micã, cu atât exploatarea acestor zãcãminte este mai
puþin eficientã în condiþiile tehnico-economice ale momentului analizei.
Situarea costurilor unitare de producþie evaluate în dolari sub nivelul
preþurilor de comercializare pe piaþa externã a unei anumite resurse energetice constituie un al doilea principiu fundamental care trebuie respectat la
analizarea oportunitãþii atragerii în circuitul economic al unor noi zãcãminte.
5. Pentru a-ºi acoperi consumul de energie primarã, þara noastrã
apeleazã la importul de resurse energetice. Acest import este totuºi
limitat pe de o parte de posibilitãþile de achiziþionare de pe piaþa
externã a resurselor energetice necesare, iar pe de altã parte, de
preþul lor de comercializare. De aceea, în analizele care se fac privind
posibilitãþile de acoperire a necesarului de energie primarã din import
sau din producþia internã nu trebuie omise calculele privind limita de
eficienþã a acestor importuri. Dupã aprecierea noastrã, nivelul
importurilor trebuie determinat în funcþie atât de preþul de
achiziþionare pe piaþa externã a acestor resurse, cât ºi de mãrirea
fondurilor valutare disponibile la un moment dat. Atunci când din
producþia internã se poate acoperi o parte din necesarul de energie
primarã la costul de producþie sub nivelul preþurilor de comercializare
al resurselor energetice respective, nivelul importurilor este mult mai
redus. Când preþurile de comercializare sunt sub nivelul costurilor de
producþie al resurselor energetice obþinute din producþia internã se
pune problema creºterii volumului importului.
În concluzie, apreciem cã în condiþiile economiei de piaþã, deºi
bogãþiile subsolului aparþin domeniului public (statului), cunoaºterea realã a
potenþialului natural, stabilirea corectã a eforturilor de exploatare ºi de
asigurare din producþia internã în condiþii de eficienþã a resurselor
energetice, a volumului importului pentru acoperirea necesarului de energie,
ca ºi a nivelului preþului de comercializare a acestor resurse devin probleme
prioritare. Orice abatere de la principiile de bazã privind, atât atragerea în
circuitul economic ºi exploatarea raþionalã ºi eficientã a unor zãcãminte, cât
ºi a modului de asigurare din import, în condiþii avantajoase a resurselor
energetice necesare, conduce la apariþia unor perturbaþii în activitatea
unitãþilor economice din industria extractivã cu influenþe negative asupra
celorlalte ramuri ale economiei naþionale.

Capitolul 2. POSIBILITÃÞI DE ASIGURARE
A CONSUMULUI DE ENERGIE PRIMARÃ
CU RESURSE ENERGETICE PRIMARE
În condiþiile civilizaþiei moderne, energetica a devenit un factor vital al
dezvoltãrii economice ºi sociale, întrucât întreaga producþie industrialã, de
transporturi, de construcþii etc. funcþioneazã pe aceastã bazã. Societatea
modernã, cu uriaºul sãu potenþial tehnologic ºi de producþie ce se dezvoltã
vertiginos, nu-ºi poate desfãºura activitatea decât dacã dispune de o bazã
energeticã adecvatã.
Realizarea unor scenarii viabile pentru perspectivele dezvoltãrii energetice a României pe termen scurt (1991-1992), mediu (1995) ºi lung (2000)
presupune, pe de o parte, cunoaºterea anticipatã a volumului producþiei ºi
consumului de resurse energetice, iar pe de altã parte, a costurilor sociale
de procurare a acestora din producþia internã sau din import.1
Stabilirea anticipatã a nivelului consumului ºi a volumului producþiei
de energie primarã se întemeiazã pe principii specifice bine determinate.
Astfel, prognozarea nivelului producþiei de energie primarã pe tipuri de
resurse presupune cunoaºterea atât a volumului ºi calitãþii rezervelor a
stadiului progresului tehnic atins în industria extractivã în momentul
efectuãrii scenariilor, cât ºi a mãrimii eforturilor de cercetare geologicã, de
atragere în circuitul economic ºi de exploatare de noi zãcãminte.
Determinarea nivelului ºi dinamicii cererii de energie primarã nu se poate
face însã decât prin luarea în considerare a influenþei urmãtorilor factori:
creºterea demograficã, progresul tehnic ºi schimbãrile structurale ale
economiei în procesul creºterii economice. Un parametru esenþial pentru
evaluarea perspectivelor cererii ºi ofertei de energie primarã îl reprezintã
preþul petrolului care, în evoluþia sa, înregistreazã oscilaþii destul de mari de
1

Problematica costurilor la principalele resurse naturale vizeazã: a) costul importului,
care trebuie abordat nu în funcþie de situaþia conjuncturalã din momentul analizei, ci pe
o perioadã mult mai mare ºi pe baza identificãrii principalelor tendinþe; b) costul
exploatãrii bazei proprii energetice trebuie abordat în funcþie de volumul rezervelor ºi
de costul particular al dezvoltãrii ei: costurile conexe ºi mai ales cele implicate de
caracterul epuizabil al respectivei resurse energetice (vezi în acest sens Vasile Pilat,
Structuri economice ºi problema resurselor în etapa dezvoltãrii intensive, Comunicare
susþinutã la Sesiunea ªtiinþificã, IEI, Bucureºti, decembrie 1989).
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la o perioadã la alta, în funcþie de conjunctura internaþionalã economicã ºi
politicã. Ca atare, apreciem cã societatea româneascã va trebui sã
gãseascã mijloacele adecvate pentru a face faþã unei inevitabile perioade
de tranziþie de la condiþiile actuale ale dependenþei faþã de þiþei, la situaþia
viitoare când alte surse vor fi exploatate cu preponderenþã.
Cu toate schimbãrile care se pot înregistra în structura economiei în
special a industriei, România va fi dependentã ºi în viitor de piaþa mondialã,
deoarece nu dispune de un potenþial suficient de resurse energetice primare.

2.1. Tendinþele consumului de energie primarã
Pentru stabilirea nivelului ºi evoluþiei consumului total de energie
primarã în România, pe perioada 1991-2000 s-au întocmit trei scenarii
având la bazã urmãtoarele ipoteze:
− creºterea economicã într-un ritm mediu anual de 2,5% ºi a
consumului de energie primarã cu 1,4% similar cu cel prevãzut
pentru þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, iar preþul þiþeiului se
va situa, în medie, între 15 ºi 25 dolari barilul1 (Scenariul A);
− sporirea preþului þiþeiului ºi situarea sa, în medie, la aproximativ 35
dolari barilul, ca urmare a politicii energetice dusã de marile þãri
producãtoare, caz în care ritmul mediu anual de creºtere a
consumului de energie primarã în România s-a apreciat la 0,75%
pentru toatã perioada, iar ritmul mediu anual de creºtere
economicã de 1,65% (Scenariul B);
− tendinþele rezultate din analiza, atât a ritmurilor medii anuale de
creºtere economicã, cât ºi a schimbãrilor structurale care se vor
produce în industrie sub influenþa proceselor de retehnologizare ºi
reorganizare a activitãþii economice.2 Totodatã, s-a considerat cã
preþul þiþeiului în primii doi ani se va menþine la aproximativ 35
dolari barilul, pentru ca apoi sã scadã pânã la 25 dolari barilul în
anul 2000. Corelat cu aceste tendinþe s-a estimat nivelul producþiei
ºi consumului de resurse energetice primare dupã ritmuri medii
anuale diferenþiate în cele trei etape de prognozã, ºi anume: 0,5%
în perioada 1991-1992, etapa retehnologizãrii progresive a
activitãþilor economice, apreciindu-se o creºtere economicã “0” sau
1

Developpment et cooperation économique internationale; tendances à long terme du
developpment economique et sociale, ONU, New York, 1988.
2
Evaluãri efectuate în cadrul Sectorului Economia Resurselor Naturale ºi a Energiei.

22
chiar un regres economic faþã de realizãrile anului 1989 (luat ca an
de bazã); 0,75% în perioada 1993-1995, etapã în care va continua
procesul de retehnologizare ºi reorganizare a activitãþilor economice,
se vor resimþi efectele benefice ale proceselor din etapa anterioarã,
iar ritmul mediu anual de creºtere economicã se apreciazã la 1,52%; 1,25% în perioada 1996-2000, etapã în care se va încheia
procesul de modernizare ºi retehnologizare a activitãþilor
economice, în special din industrie, ºi ca atare, ritmul mediu anual
de creºtere economicã va fi în medie de 2,5 (Scenariul C).
De menþionat este faptul cã în toate cele trei scenarii ritmul mediu
anual de creºtere demograficã va avea o valoare foarte micã ºi nu va
influenþa nivelul consumului energetic. De asemenea, s-au avut în vedere ºi
posibilitãþile de modificare a structurii economiei, în special a industriei, ca
urmare atât a influenþei progresului tehnic ºi tehnologic, cât ºi a creºterii
ponderii proprietãþii private în unele ramuri ale industriei în perioada de
trecere a þãrii noastre spre o economie de piaþã.
În structura consumului de energie primarã (anexa nr. 1) se remarcã
scãderea ponderii exportului datoritã reduceri ponderi produselor petroliere
rezultate din þiþeiul importat (de la 19 mil. tcc în 1989 la 7,8-9,8 mil. tcc în
anul 2000) ºi creºterea, în aceeaºi perioadã, a ponderii consumului intern
de la 81% la 87%.
În ceea ce priveºte structura consumului intern de energie primarã
(tabelul nr. 1) se remarcã începând cu anul 1995, creºterea ponderii resurselor energetice primare pentru industria energiei electrice ºi termice ºi pentru combustibili, în defavoarea consumului final. Tendinþa de creºtere a consumului de resurse energetice pentru producerea energiei se înregistreazã
ºi în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã. În structurarea consumului final,
resursele energetice destinate populaþiei, agriculturii, silviculturii ºi altor
ramuri (în special serviciilor) vor înregistra sporurile cele mai marcante în
aºa fel încât în anul 2000, ponderea acestora sã se apropie de cea
înregistratã în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã (21-22%).
Totodatã, se poate remarca scãderea, atât ca pondere, cât ºi ca
volum a resurselor energetice destinate consumului industrial ca urmare a
modificãrii structurii acestei ramuri sub incidenþa proceselor de
retehnologizare ºi modernizare a activitãþilor economice. Aceste modificãri
se vor resimþi mai accentuat începând cu anul 1995 ºi vor influenþa volumul
consumului energetic industrial. Astfel, ponderea consumului energetic
industrial în consumul total de energie primarã se va reduce continuu în þara
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noastrã ajungând în anul 2000 la 45,2-46,7%, nivel apropiat de cel prevãzut
pentru þãrile dezvoltate cu economie de piaþã.
Tabelul nr. 1
Repartizarea pe destinaþii finale a consumului intern de energie
primarã în România în 1989, 1995 ºi 2000
-% Ramuri
consumatoare

1989

Transformarea energiei
Consumul final, din care:
- Industrie
- Transporturi ºi telecomunicaþii
- Agriculturã ºi silviculturã
- Construcþii
- Consumul populaþiei
- Alte ramuri
TOTAL CONSUM INTERN
DE ENERGIE PRIMARÃ

15,4
84,6
62,7
3,7
3,9
1,6
8,9
3,8

Scenariul A
18,9
81,1
53,8
4,0
5,0
1,8
12,5
4,0

100,0 100,0

1995
2000
Scena- Scena- Scena- Scena- Scenariul B riul C riul A riul B riul C
19,2
18,7
20,4
20,8
21,2
80,8
81,3
79,6
79,2
78,8
52,6
53,4
46,7
45,7
45,2
4,2
4,2
4,2
4,5
4,5
5,2
5,2
5,5
5,9
5,5
1,8
2,0
2,0
2,1
2,5
12,9
12,5
17,0
16,4
15,0
4,1
4,0
4,2
4,6
6,1
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sursa: Pentru anul 1989, Balanþa Energeticã, Comisia Naþionalã pentru Statisticã,
Bucureºti, 1990; pentru ceilalþi ani, pe baza datelor din anexa nr. 1.

2.2. Tendinþele producþiei de energie primarã
ºi posibilitãþile de substituþie a combustibililor
Potenþialul energetic naþional al þãrii noastre, format din rezerve
existente valorificabile ºi rezerve de perspectivã, prezintã o serie de
particularitãþi în funcþie de tipul resursei.
Cercetãrile efectuate au relevat urmãtoarele:
• pentru cãrbuni existã o bazã importantã de rezerve care poate
asigura producþia pentru o perioadã mai îndelungatã ºi necesitã
totuºi, realizarea capacitãþilor de producþie în funcþie de condiþiile
geominiere de tehnica ºi tehnologiile existente, precum ºi de
influenþa exploatãrii acestora asupra mediului înconjurãtor;
• pentru hidrocarburi, deºi baza actualã de rezerve pare
satisfãcãtoare, datoritã declinului natural al energiei de zãcãmânt
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nu se vor putea asigura producþia ºi consumul de petrol ºi gaze
naturale la nivelurile solicitate de economia naþionalã;
• deºi s-au conturat rezerve de minereuri de uraniu ce prezintã interes pentru economia naþionalã (gradul de asigurare a consumului
anual al celor douã grupuri de centrale nucleare electrice de 700
MW este de aproximativ 50 de ani), datoritã tehnologiilor poluante
de preparare ºi a costului redus de comercializare pe piaþa externã
a concentratului de uraniu, aceste rezerve se valorificã în mai micã
mãsurã, iar produsul minier obþinut se stocheazã, în vederea
utilizãrii sale în viitoarele centrale nuclearo-electrice;
• pentru hidroenergie existã încã posibilitãþi reale de amenajare a
unor microhidrocentrale pe râurile interioare ale þãrii, care pot avea
un aport evident la asigurarea cu energie a economiei naþionale;
• pentru unele surse neconvenþionale de energie se apreciazã un
aport mai mic la acoperirea necesarului energetic al þãrii, datoritã
particularitãþilor factorilor de mediu din þara noastrã; excepþie fac
apele geotermale a cãror valorificare poate fi dezvoltatã folosind
utilaje ºi tehnologii adecvate, în faza de exploatare ºi la consumator.
În structura resurselor de energie primarã (tabelul nr. 2) în România, se
vor înregistra mutaþii remarcabile, pe de o parte, datoritã creºterii producþiei
de cãrbune ºi energie hidroelectricã ºi, începând cu anul 1994 a energiei
nucleare, iar pe de altã parte, ca urmare a scãderii producþiei de þiþei ºi gaze
naturale (figura nr. 1). Fenomenul cel mai marcant este dat de scãderea
producþiei de gaze naturale pânã la 47,4% în anul 2000 faþã de 1990 ºi a
celei de petrol pânã la 73,2% în aceeaºi perioadã, datoritã declinului natural
al zãcãmintelor care nu poate fi compensat de noile descoperiri geologice ºi
nici prin aplicarea metodelor de creºtere a factorului final de recuperare. De
fapt, acest fenomen s-a înregistrat ºi în ultimii ani, dar cu o evoluþie mai
atenuatã, când producþia de þiþei a scãzut de la 10,7 mil. tone în 1985 la 9,1
mil. tone în 1989 ºi cea de gaze naturale, în aceeaºi perioadã, de la 38,9
mld. m.c. la 32,8 mld. m.c.1 Pentru atenuarea declinului natural al
zãcãmintelor de hidrocarburi s-au fãcut eforturi financiare mari concretizate
în noi capacitãþi de producþie ºi într-un numãr sporit de sonde ajutãtoare,
s-au experimentat ºi pus în aplicare noi tehnologii, toate acestea neavând
efectele scontate asupra nivelului producþiei, ci numai asupra costurilor de
producþie care au crescut destul de mult, atât la þiþei (de la 620 lei/t în 1985,
1

Pentru anul 1985, Anuarul statistic al RSR, DCS, Bucureºti, 1989; pentru anul 1989,
Balanþa Energeticã, Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Bucureºti, 1990.
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la 1200 lei/t în 1989), cât ºi la gaze naturale (de la 54,9 lei/1000 m.c. În
1985 la 72,7 lei/1000 m.c. În 1989), depãºind nivelul preþurilor de producþie.
Aportul energiei nucleare se va resimþi începând cu anul 1994 când
va intra în funcþiune primul grup de la Centrala nuclearo-electricã
Cernavodã, cu o producþie de 940 GWh, ºi din 1995 cu 1980 GWh. În ceea
ce priveºte utilizarea energiei nucleare, o atenþie deosebitã se acordã
asigurãrii fiabilitãþii ºi securitãþii centralelor nucleare, precum ºi eliminãrii
posibilitãþilor de poluare a mediului ºi a riscurilor de accidente la reactoare ºi
la instalaþiile auxiliare de rãcire. Pânã în anul 2000 se remarcã, de
asemenea, dependenþa energeticã a þãrii noastre de cãrbune, care va
deveni astfel combustibilul fosil cel mai important (acest fenomen se va
manifesta în majoritatea þãrilor dezvoltate cu economie de piaþã. Dar
sporirea aportului cãrbunilor la producþia de energie primarã trebuie sã fie
urmatã de programe de cercetare-dezvoltare bine fundamentate care sã
vizeze punerea la punct a unor metode adecvate ºi mai economicoase de
ardere în termocentrale a acestui combustibil, a unor sisteme eficiente de
transport a acestora, precum ºi a unor tehnologii de lichefiere ºi gazificare
subteranã pentru zãcãmintele cu condiþii dificile de extracþie.
Figura nr. 1. Structura producþiei de energie primarã
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Tabelul nr. 2
Structura producþiei de energie primarã în România,
în anii 1995 ºi 2000
Resurse de energie primarã

-% Varianta I
Varianta II Varianta III
1995 2000 1995 2000 1995 2000

Total producþie de energie primarã,
din care:
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cãrbune, din care:
33,7 36,6 29,2 34,2 29,9 29,8
- huilã ºi antracit
7,1
7,0
5,0
6,3
5,9
6,2
- lignit ºi cãrbune brun
26,6 29,6 24,2 27,9 24,0 23,6
Þiþei
24,0 16,1 17,6 15,4 17,3 14,4
Gaze naturale
22,5 20,0 40,5 27,2 38,3 26,4
Energie hidro
11,7 42,0
8,2 10,0
8,2
8,4
Energie nuclearã
1,5
8,9
1,0
8,7
0,9
7,7
Surse neconvenþionale de energie
0,5
0,9
1,0
2,1
1,5
6,0
Alte resurse primare
6,1
5,5
2,5
2,4
3,9
7,3
Sursa: Calculat pe baza datelor din anexa nr. 2.

2.3. Acoperirea necesarului de energie primarã
din producþia internã
Din cele prezentate anterior se relevã faptul cã în continuare þara
noastrã va fi dependentã de piaþa mondialã a resurselor energetice, întrucât
producþia internã nu va putea acoperi consumul de energie primarã, atât ca
volum, cât ºi ca structurã. Ca urmare a modificãrilor structurale care se vor
produce în economia naþionalã, în special în industrie, ca ºi datoritã trecerii
þãrii noastre spre o economie de piaþã unde legea cererii ºi ofertei va
acþiona din plin, se vor înregistra schimbãri sensibile ºi în structura
consumului de resurse primare (tabelul nr. 3). Astfel, în toate cele trei
scenarii elaborate privind structura consumului de energie primarã pe tipuri
de resurse s-a apreciat reducerea ponderii þiþeiului (de la 35% în anul 1989
la aproximativ 29% în aceeaºi perioadã) ºi creºterea, în acelaºi timp, a
ponderii cãrbunilor (de la 21% în anul 1989, la 29% în anul 2000), a energiei
hidro ºi nucleare (figura nr. 2).
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Analizând raportul între producþia ºi consumul (necesarul) de energie
primarã, pe surse, (anexa nr. 4) se relevã urmãtoarele:
− în toate cele trei scenarii elaborate, producþia internã nu poate asigura în medie decât 33,6-54,6% din necesarul de energie primarã;
− pe tipuri de resurse, cel mai redus grad de asigurare a consumului
din producþia internã se va înregistra la hidrocarburi (22-23% la
þiþei ºi 37-38% la gaze naturale), datoritã reducerii sensibile a
volumului producþiei la aceste resurse;
− deºi volumul extracþiei de cãrbune va creºte sensibil, consumul nu
va putea fi acoperit în anul 2000 decât în proporþie de 50-52% din
producþia internã (la huilã 27-29% ºi la lignit ºi cãrbune brun 6466%);
− aportul energiei nucleare, hidro, surselor noi ºi a altor tipuri de
resurse fiind în continuare redus, acestea nu vor contribui decât
într-o micã mãsurã la acoperirea necesarului de energie primarã.
Figura nr. 2. Structura consumului de energie primarã
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Tabelul nr. 3
Structura consumului de energie primarã în România,
în anii 1995 ºi 2000
-% Scenariul A
1995 2000
TOTAL CONSUM DE RESURSE
ENERGETICE PRIMARE, din care:
Cãrbune, din care:
- huilã ºi antracit
- lignit ºi cãrbune brun
Þiþei
Gaze naturale
Energie. Hidroelectricã
Energie nuclearã
Energie din surse neconvenþionale
Alte surse de energie primarã

100,0
27,4
11,2
16,2
30,7
33,0
4,0
0,4
0,7
3,8

100,0
29,3
11,1
18,2
27,8
28,5
4,2
3,8
3,0
3,4

Scenariul B
1995 2000
100,0
27,1
10,8
16,3
30,8
32,4
3,7
0,5
0,2
5,3

100,0
29,6
11,2
18,4
27,9
29,8
4,1
3,1
0,3
5,2

Scenariul C
1995 2000
100,0
27,6
11,2
16,4
31,0
32,9
3,7
0,5
1,1
3,8

100,0
29,9
11,3
18,6
28,3
29,7
4,1
3,6
0,9
3,5

Sursa: Prognoze efectuate în cadrul Institutului de Cercetare a Relaþiilor Interramuri ºi a
Structurilor Industriale dupã datele din anexa nr. 3.

În politica energeticã viitoare a þãrii noastre pentru creºterea gradului
de acoperire a necesarului de energie primarã din producþia internã, o
atenþie deosebitã va trebui acordatã sporirii randamentului energetic. În
acest sens, considerãm cã politica preþurilor la energia electricã ºi la
resursele energetice obþinute din producþia internã va fi elementul
fundamental în mãsurile luate pentru economisirea energiei. Se impune, pe
de o parte, acoperirea cheltuielilor de producþie din veniturile proprii ale
întreprinderilor (regii autonome) din industria extractivã printr-o corectã
politicã de preþuri de producþie, iar pe de altã parte, stabilirea unor preþuri
diferenþiate în funcþie de volumul consumului de energie electricã. De
asemenea, unul din domeniile în care randamentul energetic va trebui sã
creascã (de la 28% 1989, la 31% 1995 ºi 34% în 2000), va fi sectorul de
transformare a energiei care cuprinde: producþia de energie electricã ºi
termicã; rafinarea petrolului; utilizarea energiei pentru consumul propriu în
centralele electrice; transportul combustibililor ºi distribuþia energiei.
Creºterea randamentului energetic va contribui sensibil la reducerea
consumului energetic (în medie cu pânã la 10-12%) fãrã ca þara noastrã sãºi încetineascã ritmul mediu anual de creºtere economicã.
Efectele politicii þãrii noastre, care pune un accent deosebit pe
creºterea randamentului energetic ºi pe substituþia combustibililor, se vor
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materializa în reducerea cererii de energie, în medie cu 6-8% (reducerea
apropiatã de cea prevãzutã pentru þãrile dezvoltate cu economie de piaþã),
concomitent cu reducerea consumului energetic cu 0,8-1,1% în condiþiile în
care se va menþine o creºtere a PIB cu un procent mai mare de 0,5% decât
cel din cele trei scenarii analizate anterior.
*
*
*
Din cele nouã alternative prezentate mai sus privind posibilitãþile de
asigurare a economiei româneºti cu energia primarã necesarã, apreciem cã
scenariul C (varianta II, poate fi considerat cel mai bun, din urmãtoarele
considerente:
1. Faþã de scenariile A ºi B în scenariul C (anexa nr. 1) se prezintã
diferenþiat, pe etape, evoluþia necesarului de energie primarã, þinând seama
de schimbãrile structurale ce se vor produce în economia naþionalã, în
special în industrie, în perioada 1991-2000 ca atare, necesarul de energie
primarã, aºa cum rezultã din scenariul C va fi cu 4,3% mai mare decât
consumul de energie primarã realizat în 1989 (faþã de o creºtere cu 7,4% în
scenariul A ºi cu 0,2% în scenariul B. Creºterea mai rapidã a necesarului de
energie primarã, aºa cum rezultã din scenariul A, va conduce la un grad mai
redus de asigurare a consumului din producþia internã, ceea ce va afecta
serios balanþa de plãþi a þãrii noastre (anexa nr. 6). De asemenea, creºterea
în anul 2000 cu 0,2% a necesarului de energie primarã faþã de anul 1989,
aºa cum rezultã din scenariul B va putea avea efecte nefavorabile atât pe
plan economic (renunþarea la unele unitãþi economice lipsa unor fonduri
etc.), cât ºi social (disponibilizarea de forþã de muncã). De aceea, apreciem
cã evoluþia necesarului de energie primarã, aºa cum rezultã din scenariul C
este raþionalã ºi corespunde evoluþiei dezvoltãrii economice a þãrii deoarece
þine seama de structura economiei româneºti în prezent ºi în viitor.
2. Producþia de energie primarã (anexa nr. 3), ca urmare a epuizãrii
rezervelor sau a creºterii dificultãþilor de extracþie, va avea o tendinþã de
scãdere. Totuºi, faþã de variantele I ºi III, în varianta II se prevede o scãdere
mai moderatã a producþiei de energie primarã (în anul 2000), aceasta va
ajunge la aproximativ 78% din cea realizatã în 1989), datoritã mãsurilor ce
se vor lua pentru: recuperarea din rezerve a unor cantitãþi tot mai mari de
þiþei ºi gaz metan; creºterea producþiei de lignit ºi cãrbune brun exploatat în
carierã; creºterea aportului hidroenergiei ºi a surselor neconvenþionale la
balanþa energeticã a þãrii etc.
3. Gradul de acoperire din producþia internã a necesarului de energie
primarã (anexa nr. 6), aºa cum rezultã din scenariul C (varianta II), va avea
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o evoluþie descrescãtoare, astfel încât în anul 2000 va fi de 43,8%,
comparativ cu 42,6% în scenariul A (varianta II) ºi 45,6% în Scenariul B
(varianta II). O asemenea evoluþie deºi implicã un efort valutar mai mare
este mai favorabilã în varianta propusã de noi deoarece, pe mãsura
accentuãrii dificultãþilor de exploatare, efortul de obþinere a resurselor
energetice din producþia internã creºte (este cazul scenariului B), astfel
încât costurile de producþie depãºesc preþurile de comercializare a acestor
resurse pe piaþa externã. Se poate ajunge la situaþia în care este mai
eficient importul decât producþia internã.
4. Din punct de vedere economic scenariul C (varianta II) are condiþii
mai acceptabile de realizare decât scenariul A deoarece, atât eforturile
financiare, cât ºi cele energetice sunt mai reduse (tabelul nr. 4). Comparativ
cu scenariul C (varianta II) unde volumul investiþiilor ºi al consumurilor
energetice (prognozate) este mai mic, Scenariul B este mai realist, întrucât
oferã posibilitãþi mai mari de acoperire din producþia internã a necesarului
total de energie primarã. De fapt, volumul total al investiþiilor prevãzute
pentru obþinerea din producþia internã a resurselor energetice necesare este
influenþat de mãrimea investiþiilor pentru noile hidrocentrale ºi centrale
atomo-electrice (atât a celei de la Cernavodã cât ºi a celor nou proiectate).
Deoarece la întocmirea scenariului C (varianta II de evoluþie a
producþiei) s-au avut în vedere ºi implicaþiile pe care le au resursele
energetice primare asupra desfãºurãrii întregii vieþi economico-sociale în
condiþiile economiei de piaþã, considerãm cã acest scenariu poate constitui
punctul de plecare în stabilirea politicii energetice a þãrii noastre. Pentru
realizarea nivelurilor producþiei ºi consumului de energie primarã estimate
(prin scenariul C) sunt necesare o serie de mãsuri care vizeazã mai multe
aspecte de ordin organizatoric, tehnico-economic, juridic ºi social.
Tabelul nr. 4
Volumul consumului energetic total ºi al investiþiilor
necesare pentru obþinerea resurselor energetice
din producþia internã (în anii 1991, 1995, 2000)
Resurse
Þiþei

Varianta
I
II
III

Volumul investiþiilor
(mil. lei)
1991
1995
2000
6,29
5,69
4,95
6,16
5,46
4,54
6,02
4,98
3,94

Consumul energetic
total (mil. tcc)
1991
1995
2000
0,98
0,88
0,77
0,96
0,85
0,71
0,94
0,78
0,61
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Resurse
Gaze naturale

Lignit ºi cãrbune brun

Huilã

Energie hidroelectricã

Energie nuclearã

TOTAL

Varianta
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Volumul investiþiilor
(mil. lei)
1991
1995
2000
1,03
0,79
0,52
1,05
0,84
0,60
0,92
0,26
0,28
0,63
1,08
1,43
0,50
1,83
0,93
0,50
0,82
0,92
3,51
4,21
3,91
3,51
4,38
4,40
4,24
5,48
5,31
9,56 12,44 12,65
9,63 12,54 13,00
9,58 13,72 13,73
5,15
9,00 19,30
5,15
9,00 20,00
5,15
9,00 21,00
26,17 33,21 43,03
26,00 34,05 43,47
26,41 34,26 45,18

Consumul energetic
total (mil. tcc)
1991
1995
2000
0,62
0,48
0,32
0,63
0,49
0,34
0,57
0,24
0,20
0,42
0,45
0,57
0,48
0,61
0,66
0,51
0,65
0,70
1,78
1,78
2,15
2,06
2,15
2,69
2,31
2,60
3,14
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,24
0,03
0,29
0,03
0,33
3,82
3,65
4,08
4,15
4,15
4,72
4,35
4,33
5,01

Sursa: Calculat în cadrul ICRISI.

1. Sub raport legislativ pentru a se asigura cadrul juridic necesar
desfãºurãrii activitãþilor din industriile extractive ºi energetice în
perioada de tranziþie la o economie de piaþã, se impune pe lângã
revederea ºi elaborarea actelor normative cu caracter general ºi o
reevaluare a reglementãrilor specifice domeniilor analizate. Astfel:
− în domeniul cercetãrii geologice ºi a industriei extractive se impune
elaborarea urmãtoarelor legi ºi reglementãri juridice: legea privind
proiectarea, finanþarea ºi execuþia lucrãrilor geologice; legea
minelor; legea petrolului; legea privind evaluarea construcþiilor, a
terenurilor ºi plantaþiilor care se preiau din proprietatea particularã
sau a statului (contra cost); elaborarea unor reglementãri privind
formarea preþurilor de livrare ale þiþeiului ºi gazelor;
− în domeniul sistemului energetic naþional se impune elaborarea
unei legi a energiei electrice ºi termice care sã reglementeze, în
principiu, aspecte organizatorice, funcþionale, economice, tehnice
ºi juridice legate de producerea, transportul, furnizarea ºi utilizarea
energiei electrice ºi termice
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2. Sub raport organizatoric sunt necesare mãsuri de reorganizare, atât
activitãþilor de cercetare geologicã ºi a celor din industria extractivã,
cât ºi a celor din domeniul energetic. Aceste mãsuri, trebuie sã aibã
în permanenþã în vedere faptul cã bogãþiile subsolului ºi industria
energiei electrice ºi termice vor constitui proprietatea statului ºi în
cadrul instaurãrii ºi afirmãrii mecanismelor economiei de piaþã. Astfel,
în cazul lucrãrilor de cercetare geologicã, fazele iniþiale (prospectarea
ºi exploatarea preliminarã) vor trebui sã fie executate de
Departamentul Geologiei iar exploatarea de detaliu va trebui sã fie
fãcutã pe baza unor studii elaborate de instituþii de specialitate.
În ceea ce priveºte coordonarea ºi controlul activitãþilor extractive,
aceste vor trebui asigurate de un organism guvernamental care va avea ºi
rolul de gestionare ºi valorificare a resurselor minerale.
În domeniul energetic rolul de coordonator în gestionarea energiei
electrice ºi termice îl va avea, de asemenea, un organism guvernamental
care va trebui sã asigure, totodatã, ºi funcþionarea normalã ºi dezvoltarea
sistemului energetic naþional.
3. Sub raport tehnico-economic ºi social se impune acordarea în
continuare, de cãtre stat, a fondurilor de investiþii necesare, atât
pentru activitãþile de cercetare geologicã ºi extractivã, cât ºi pentru
acþiunile de retehnologizare a acestor activitãþi, astfel:
− retehnologizarea activitãþilor de cercetare geologicã va trebui sã
aibã în vedere: a) modernizarea dotãrii cu aparaturã ºi echipament
care sã faciliteze intensificarea cercetãrilor fundamentale, a
perfecþionãrii activitãþii laboratoarelor care sã permitã dezvoltarea
structurilor de genezã ºi acumulare a substanþelor minerale utile
etc.; b) aplicarea unor tehnologii noi de prospectare geofizicã prin
dotarea cu aparaturã ºi echipamente perfecþionate care sã
descifreze condiþiile geologice mai complexe în care sunt
acumulate rezerve de substanþe utile solide; c) introducerea unor
tehnologii perfecþionate de prospectare seismicã pentru
evidenþierea unor noi rezerve de hidrocarburi în zonele cu geologie
complicatã ºi la mare adâncime etc.;
− retehnologizarea producþiei industriei extractive de petrol ºi gaze
va trebui sã se axeze pe acþiuni de aducere a decalajelor existente
în prezent faþã de þãrile avansate în acest domeniu, ceea ce
impune: modernizarea tehnicilor de investigare geologicã,
modernizarea tehnologiilor ºi echipamentelor pentru realizarea
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forajului sondelor cu efecte directe în creºterea productivitãþii
muncii ºi reducerea investiþiilor; specializarea ºi retehnologizarea
activitãþilor de preparare, condiþionare ºi întreþinere a fluidelor de
foraj etc.;
− retehnologizarea producþiei industriei miniere care va trebui sã
vizeze extinderea aplicãrii tehnologiilor perfecþionate ºi
modernizate la lucrãrile de deschidere ºi pregãtiri miniere,
modernizarea utilajelor tehnologice folosite atât în subteran, cât ºi
în cariere, modernizarea tehnologiilor din uzinele de preparare în
scopul creºterii calitãþii produselor miniere etc.

Capitolul 3. ALTERNATIVE ALE EVOLUÞIEI
INDUSTRIEI EXTRACTIVE A RESURSELOR
ENERGETICE PRIMARE

1.1. Þiþeiul
Dezvoltarea industriei extractive a þiþeiului în România presupune
modernizarea unei ramuri cu veche tradiþie, ce asigurã 35% din volumul
þiþeiului livrat capacitãþilor de rafinare, o industrie aflatã acum mult sub
nivelul tehnologic mondial. Aceastã stare defavorabilã este accentuatã ºi de
condiþiile naturale dificile, specifice unor zãcãminte aflate într-un stadiu
avansat de deplatare (epuizare). Producþia de þiþei realizatã de trusturi ce au
în exploatare mari bazine petrolifere este influenþatã, în principal, de
vechimea exploatãrii acestora, care le conferã o tendinþã similare de
comportare în timp (tabelul nr. 5)1.
Astfel, pentru zonele vechi, este specificã ponderea mare a
impuritãþilor în fluidul extras (82,5-95%) a numãrului de sonde de producþie
(19-23%), a þiþeiului extras prin pompaj (18,8-29%) ºi a producþiei în volumul
total realizat la nivelul ramurii (18,3-21,5%). Ca urmare, activitatea de
cercetare geologicã, de foraj ºi de producþie vizeazã, în prezent,
descoperirea rezervelor la mare adâncime (5.500 m) ºi a celor din platoul
continental al Mãrii Negre, posibilitãþile de exploatare a zãcãmintelor de
mare adâncime (5.500 m) ºi a celor marine (în ape cu adâncime de peste
100 m), lucrãri care se pot dezvolta pe baza cooperãrii cu alte þãri. În urma
informaþiilor de specialitate furnizate, compartimentul geologic poate face
reconsiderarea rezervelor de perspectivã, în prezent supraevaluate, datoritã
tendinþei de creºtere în mod nerealist, în ultimii ani, a factorului final de
recuperare.
Pe plan mondial, rezervele recuperabile de þiþei la începutul anului
1988 erau suficiente pentru 43,6 ani, în ipoteza menþinerii nivelului actual de
consum. Cele mai mari rezerve sunt cantonate în zona Orientului Mijlociu
(63,7% din rezerva mondialã) ºi pot asigura nivelul consumului þãrilor din
zonã pe o perioadã de peste 120 ani. Ca urmare, în viitor ºi o eventualã
1

Datele prezentate în lucrare sunt prelucrate pe baza celor existente la departamentul
Petrolului ºi Gazelor ºi reprezintã realizãri la nivelul anului 1989.
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crizã a þiþeiului va fi relativã ºi va avea aceeaºi manifestare zonalã, datoritã
distribuirii neuniforme a rezervelor. Literatura de specialitate existentã pe
plan mondial menþioneazã nivelul rezervelor recuperabile (exploatabile) cele
care au un grad avansat de cunoaºtere. În timp, volumul acestora se
modificã, atât ca urmare a desfãºurãrii de noi lucrãri geologice ºi a
perfecþionãrii metodelor de recuperare intensivã, dar mai ales condiþionat de
nivelul preþului de comercializare al þiþeiului. Creºterea preþului þiþeiului pe
piaþa mondialã stimuleazã dezvoltarea industriei extractive în þãri
producãtoare, în defavoarea importului.
Tabelul nr. 5
Nivelul principalilor indicatori de producþie în extracþia þiþeiului
- total ramurã 100% Unitatea
organizatoricã
T.F.E. Bolintin
T.F.E. Boldeºti
T.F.E. Piteºti
T.F.E. Arad
T.F.E. Moineºti
T.F.E. Tg. Jiu
Petromar

Þiþei
Þiþei
Þiþei
Debit
Total Procent Numãr
net extras prin extras prin mediu
fluid
de imde
extras
erupþie
pompaj de þiþei extras puritãþi sonde
21,6
2,7
29,1 105,1
52,8
95,0
23,0
21,3
14,4
23,2
94,1
14,8
82,5
22,1
18,3
16,2
18,8 101,6
14,1
84,1
19,3
12,1
15,1
10,1
94,1
8,0
81,4
11,5
11,2
3,5
15,9
61,2
5,2
73,7
18,2
8,1
11,2
2,9 109,3
4,2
76,6
5,8
7,4
36,9
- 6110,2
0,9
0,3
0,1

O particularitate ce tinde sã se generalizeze asupra tuturor þãrilor
producãtoare de þiþei este extinderea zonei de interes asupra teritoriului
marin, suprafaþã care deþine, în prezent, aproximativ 30% din rezervele
mondiale de þiþei. Dar cercetarea geologicã a mediului marin necesitã un
volum sporit de investiþii, prin creºterea costului sondelor de exploatare de
3-6 ori pentru zone cu grad mediu de dificultate ºi creºteri de peste 20 ori
pentru zonele arctice foarte dificile, comparativ cu zonele din platformele
continentale de micã adâncime.
Prin urmare, se poate aprecia cã, în viitorul apropiat nu se va face
simþitã lipsa realã a acestei resurse, în condiþiile unor preþuri ale þiþeiului nu
foarte mari faþã de nivelul actual, deoarece existã unele þãri producãtoare de
þiþei capabile sã atenueze efectele politicii de monopol a altora, astfel încât
poate avea loc o reconsiderare a zonelor de interes (pentru producþie ºi
import).
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3.1.1. Posibilitãþi de descoperire a noi rezerve în funcþie
de resursele financiare ºi materiale alocate ramurii
Activitatea de cercetare geologicã în industria extractivã a þiþeiului în
România, fazã premergãtoare activitãþii de producþie propriu-zisã, prin
datele ºi informaþiile pe care le furnizeazã privind structura cantitativã ºi
calitativã a rezervelor fundamenteazã perspectiva dezvoltãrii ramurii;
situaþia potenþialului geologic de þiþei din România la 01.01.19901 este
prezentatã sintetic în figura nr. 3.
Figura nr. 3. Structura potenþialului geologic de þiþei la 01.01.1990

Potenþialul
geologic
actual,
100%

rezerve
existente,
44,2%

rezerve de
perspectivã,
55,8%

rezerve
primare,
50%
rezerve
secundare,
50%
prin lucrãri
de cercetare
geologicã,
46%
prin lucrãri
de extracþie
intensivã,
54%

zona de
uscat,
62%
platoul
continental,
38%

la adâncime mai
micã de 3.500 m,
48%
la adâncime mai
mare de 3.500 m,
52%

Rezervele existente2 reprezintã mai puþin de jumãtate din potenþialul
geologic actual (44,2%); ele formeazã baza proiectãrii exploatãrii ºi pot
asigura economia naþionalã din rezerva internã, la nivelul producþiei anului
1989, pentru o perioadã de aproximativ 25 ani.
Rezervele existente pot fi exploatate prin energia proprie a
zãcãmântului în proporþie de 50% (rezerve primare), restul necesitând
1

2

Institutele de specialitate din domeniul petrolului întocmesc studii privind potenþialul
geologic de la intervalele de 4-5 ani, deoarece complexitatea acestei munci precum ºi
inexistenþa unui volum suficient de date care sã justifice noi interpretãri nu permit
elaborarea lor la intervale mai scurte; în prezent, este în lucru un nou studiu asupra
potenþialului geologic al României.
Rezervele existente se întâlnesc în literatura de specialitate ºi sub numele de rezerve
sigure, dovedite sau exploatabile.
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suplimentarea energiei de zãcãmânt (rezerve secundare). Din rezervele
secundare, 15% necesitã metode de recuperare complicate, metode mai
puþin experimentate pânã acum, astfel încât zãcãmintele valorificate prin
aplicarea proceselor de recuperare intensivã participã cu 30% la realizarea
producþiei de þiþei (tabelul nr. 6).
Tabelul nr. 6
Structura producþiei de þiþei obþinutã prin metode de recuperare
intensivã în trusturile de foraj extracþie
-% Unitatea
Producþia
din care prin metoda:
organizatoricã suplimen- Injecþie Combus- Injecþie Injecþie Injecþie de Minerit
tarã
de apã tie sub- de abur
de
soluþii
- mil. t teranã
gaze
chimice
T.F.E. Bolintin
0,830
85,6
14,4
T.F.E. Arad
0,616
4,9
86,8
8,3
T.F.E. Moineºti
0,427
100,0
T.F.E. Piteºti
0,368
96,7
3,3
Petromar
0,267
100,0
T.F.E. Boldeºti
0,219
58,0
0,5
23,7
14,1
3,2
T.F.E. Tg. Jiu
0,070
91,8
4,5
3,5
-

Gradul mai redus de participare a rezervelor secundare la realizarea
producþiei indicã dificultãþile materiale ºi tehnologice generate de aplicarea
proceselor de recuperare intensivã la scarã industrialã.
Extracþia rezervelor de þiþei existente a necesitat un cost mediu de
1.198,20 lei/t1; faþã de acest nivel2, unitãþile extractive au realizat abateri
semnificative (T.F.E. Moineºti 1.599,40 lei/t, T.F.E. Bolintin 1.384,90 lei/t –
tabelul nr. 7), datoritã condiþiilor dificile specifice vechimii exploatãrii ºi
gradului diferit de aplicare a metodelor de recuperare intensivã. Modificarea
preþului de producþie a þiþeiului, în sensul creºterii acestuia de la 890 la
1

2

Nivelul indicatorilor economici ºi de producþie menþionaþi în lucrare reprezintã valori
realizate în anul 1989, existente la Departamentul Petrolului ºi Gazelor.
În structura costului de producþie, ponderea revine cheltuielilor pentru amortizarea
fondurilor fixe (39-41%), celelalte cheltuieli importante (pentru combustibili, energie ºi
apã; retribuþii ºi cota pentru descoperiri rezerve) având o participare aproximativ
constantã (9-11%).
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2.2521 lei/t, determinã funcþionarea în condiþii de eficienþã a tuturor unitãþilor
de producþie din ramurã. Acest preþ de producþie corespunde, pentru un
curs de revenire de 35 lei/dolar, unui preþ al þiþeiului de 9,15 dolari/baril, cu
mult sub nivelul practicat pe piaþa mondialã (în cursul anului 1989 ºi primele
ºase luni ale anului 1990, preþul þiþeiului a fost de 17-21 dolari/baril, iar acum
depãºeºte 30 dolari/baril), astfel încât din punct de vedere al costului de
producþie, exploatarea þiþeiului indigen este eficientã comparativ cu preþul
acestei resurse energetice pe piaþa externã.
Tabelul nr. 7
Costul ºi preþul de producþie realizat în industria extractivã
a þiþeiului în anul 1989
Unitatea
organizatoricã
TFE Bolintin
TFE Boldeºti
TFE Piteºti
TFE Moineºti
TFE Arad
TFE Tg. Jiu
TOTAL ZONA DE USCAT
Petromar

Total
producþie
- mil. t 1,971
1,948
1,679
1,031
1,113
0,741
8,483
0,679

Costul de
producþie
- mil. t 1.384,9
1.038,9
944,0
1.599,4
1.133,4
920,0
1.198,2
1.464,5

Preþul de
producþie
- lei/t 1.104,8
837,6
617,5
1.133,6
873,2
713,7
886,0
2.850,0

Prognoza geologicã apreciazã rezervele de perspectivã ce se obþin
pe seama aplicãrii metodelor de recuperare intensivã la 54% din rezerva
totalã estimatã. Determinarea unei tendinþe riguroase a costurilor de
producþie, ca urmare a influenþei extinderii aplicãrii acestor metode nu este
posibilã deoarece influenþa condiþiilor naturale de zãcãmânt în prezent mai
puþin cunoscute în cazul rezervelor de perspectivã) poate conduce la

1

Noul preþ de livrare a þiþeiului cãtre rafinãrii este de 6.600 lei/t, iar întreprinderea de
transport al þiþeiului prin conducte preia acest þiþei cu 6.435 lei/t de la trusturile de forajextracþie; deoarece trusturile sunt obligate la plata unui impozit pe circulaþia mãrfurilor
de 65%, rezultã un preþ de producþie marginal de 2.252 lei/t þiþei la nivelul trusturilor de
foraj-extracþie.
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abateri mult prea mari faþã de un nivel mediu, de referinþã, acceptat1, de
exemplu, pentru unitãþile organizatorice care aplicã preponderent (peste
90%) aceeaºi metodã de recuperare (injecþia de apã), abaterea costului de
producþie este de 70% (de exemplu, T.F.E. Moineºti realizat 1.599,4 lei/t
faþã de 944,0 lei/t în cazul T.F.E. Piteºti). Totuºi, se poate aprecia cã, în
ipoteza dublãrii actualelor costuri de producþie, ca urmare a creºterii
cheltuielilor suplimentare antrenate de aplicarea metodelor de recuperare
intensivã, extracþia þiþeiului indigen se menþine eficientã comparativ cu preþul
mondial al resursei.
Valorificarea rezervelor secundare se face prin suplimentarea
energiei de zãcãmânt prin intermediul unui fluid injectat în zãcãmânt, iar
acesta reprezintã factorul care influenþeazã în cea mai mare mãsurã nivelul
consumului de energie în extracþia þiþeiului. De aceea, perfecþionarea
aplicãrii metodelor de recuperare intensivã urmãreºte minimizarea cantitãþii
de fluid injectat necesarã extracþiei suplimentarã a þiþeiului, mãsurã cu efect
direct asupra eficienþei procesului (tabelul nr. 8).
Tabelul nr. 8
Consumul specific de fluid injectat
pentru unele metode de recuperare intensivã
Unitatea
organizatoricã
T.F.E. Bolintin
T.F.E. Tg. Jiu
T.F.E. Arad
T.F.E. Piteºti
T.FE. Boldeºti
T.F.E. Moineºti
Petromar
Nivel mediu
Nivel mondial
1

Injecþia de
apã
3
m /t þiþei
36,0
89,2
116,8
26,7
40,0
14,7
4,4
28,7
5-25

Injecþia de
gaze
m3/t þiþei
8.754,6
1.831,0
2.490,7
2.000-3.000

Injecþia de aer Injecþia de
abur
m3/t þiþei
m3/t þiþei
6.105,1
2.482,0
15,6
2.753,1
24.491,6
11,4
3.170,7
13,7
3-4.000
5-6

De altfel, aºa cum s-a menþionat, în prezent se face o reevaluare a rezervelor de
perspectivã exploatabile prin aplicarea metodelor de recuperare intensivã, care sã þinã
seama mai exact de posibilitãþile de asigurare a tehnologiilor adecvate de exploatare,
precum ºi a condiþiilor materiale necesare aplicãrii acestora.
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Literatura de specialitate menþioneazã nivelul maxim al acestui
consum de la care aplicarea metodei este consideratã ineficientã, fapt ce
sugereazã un nivel al rentabilitãþii foarte ridicat, impus industriei extractive
în alte þãri.
Un indicator important utilizat în aprecierea eficienþei procesului de
obþinere a resurselor energetice este consumul energetic specific (direct ºi
cumulat). Consumul energetic specific direct (la nivel de ramurã) are un
nivel relativ scãzut 0,1124 tcc/t þiþei pentru faza de extracþie (8% din
echivalentul energetic al þiþeiului extras) ºi aproximativ 0,1757 tcc/t þiþei
pentru fazele de foraj, extracþie ºi transport a þiþeiului (12,6% din
echivalentul energetic al þiþeiului extras). Având în vedere cã energia
înglobatã în utilaje reprezintã, în medie, aproximativ 0,046 tcc/t þiþei1, aportul
energetic net al þiþeiului extras (energia netã disponibilã) este de 1,2416 tcc/t
þiþei în urma fazei de extracþie (randament de extracþie 88,7%) ºi de 1,1783
tcc/t þiþei; în urma fazelor de foraj, extracþie ºi transport (randament de
extracþie a þiþeiului de 84,1%). Aceste consumuri se modificã pentru þiþeiul
extras prin procesele de recuperare intensivã, ºi pot diminua considerabil
randamentul de extracþie (tabelul nr. 9).
Tabelul nr. 9
Consumul energetic ºi randamentul de extracþie
pentru unele metode de recuperare intensivã a þiþeiului
Indicatorul

1. Consum specific suplimentar caracteristic
metodei de recuperare, tcc/t
2. Consum specific totalx), tcc/t
3. Randamentul de extracþie a þiþeiuluixx),%
x)

Metoda de recuperare
Injecþie Injecþie Combustie
de apã de abur subteranã
0,0292
0,2509
82,1

0,9746
1,1953
14,7

S-a inclus consumul suplimentar al metodei de recuperare intensivã, consumul pentru
extracþie, foraj ºi transport, precum ºi consumul cumulat.

xx)

S-a calculat prin raportare la puterea calorificã a þiþeiului.

Sursa: Estimãri pe baza datelor de la Departamentul Petrolului ºi Gazelor.

1

0,1964
0,4181
70,2

Studii de economie industrialã, nr. 23, Bucureºti, IEI, 1982.
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Perspectiva dezvoltãrii industriei extractive a þiþeiului vizeazã
extinderea unor metode de recuperare, mai puþin folosite în prezent, asupra
zãcãmintelor cu condiþii favorabile ºi creºterea, pe aceastã bazã, a rezervei
recuperabile. Se au în vedere metodele termice de recuperare (injecþia de
abur) ºi metode chimice (injecþia de polimeri ºi de soluþii micelare ºi injecþia
de CO2); de altfel acestea sunt metodele de extracþie cele mai eficiente, sub
aspectul nivelului factorului final de recuperare realizat. Aceste metode
participã la obþinerea producþiei cu numai 3,7% (injecþia de abur) 0,1%
(injecþia de soluþii micelare).
Volumul investiþiilor alocat industriei extractive a þiþeiului, investiþii care
au scãzut constant în ultimii ani este destinat preponderent (65%) activitãþii
de foraj ºi extracþie propriu-zisã, lucrãrilor pentru construirea ºi echiparea
sondelor de exploatare ºi de promovare a rezervelor prin lucrãri de
recuperare intensivã. Nivelul indicatorului pentru aceastã categorie de
investiþii este aproximativ 720 lei/t þiþei extras, faþã de aproximativ 290 lei/t
pentru rezerva exploatabilã de categoria (A+B), rezerve rezultate în urma
lucrãrilor geologice pentru conturarea în detaliu. De asemenea, volumul
investiþiilor include ºi fondurile destinate lucrãrilor geologice prin foraje de
deschidere, pentru prospectare ºi exploatarea preliminarã, în urma cãrora
se promoveazã rezervele de categoria (C1+C2), nivelul acestor investiþii fiind
de peste douã ori mai mare decât în cazul rezervei de categoria (A+B).
Pãstrarea, în continuare, a acestui ritm de investiþii permite menþinerea
nivelului actual a gradului de asigurare a producþiei din rezerve (25 ani) sau
chiar creºterea acestuia, în condiþiile în care are loc accentuarea declinului
natural al zãcãmintelor. De menþionat, cã scãderea nivelului producþiei de
þiþei extras conduce la creºterea gradului de asigurare în mod artificial,
acesta nefiind însoþit de o creºtere realã a volumului rezervelor.
În concluzie, se poate aprecia cã efortul pentru descoperirea de noi
rezerve prin lucrãri de cercetare geologicã ºi pentru creºterea recuperãrii
þiþeiului nu vor influenþa defavorabil, peste limita de eficienþã, nivelul unor
indicatori specifici industriei extractive a resurselor energetice. Dezvoltarea
acestei industrii în condiþii de eficienþã este posibilã prin modificarea preþului
de producþie a þiþeiului la nivelul unitãþilor productive (prin deplasarea
ponderii beneficiului spre unitãþile productive, de extracþie, în defavoarea
celor care executã numai operaþii de transport ºi distribuþie a þiþeiului);
includerea în costurile de producþie a cotei reale de cheltuieli pentru
descoperirea rezervelor; perfecþionarea metodelor de recuperare intensivã
în vederea reducerii consumurilor specifice de fluid injectat ºi a creºterii
randamentului de extracþie.
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3.1.2. Asigurarea necesarului de capacitãþi de producþie
ºi a gradului de utilizare a acestuia în activitatea
de foraj ºi extracþie a þiþeiului
Evitarea impactului defavorabil asupra economiei a fluctuaþiei preþului
þiþeiului din import necesitã menþinerea unui nivel maxim posibil al producþiei
interne. Factorul care influenþeazã în mod continuu volumul producþiei de
þiþei este declinul natural al zãcãmântului care se manifestã în timp prin
reducerea (cu 2%) a debitului anual al sondelor; pentru anul 1989, aceastã
reducere a fost de 4,3% dar ea poate oscila în jurul acestei valori.1 De
aceea, pentru fundamentarea prognozei producþiei de þiþei se estimeazã trei
ritmuri posibile de reducere a debitului sondelor (tabelul nr. 10). Adoptarea
lor are la bazã elementul de incertitudine pe care îl presupune activitatea de
extracþie a resurselor naturale, prin neconfirmarea, în faza de producþie, a
unor evaluãri cantitative sau calitative din faza de cercetare geologicã.
Acest risc poate fi redus prin schimbarea tehnologiilor ºi echipamentelor de
investigare geologicã, folosirea interpretãrii tridimensionale a datelor,
modelarea, urmãrirea ºi mãsurarea parametrilor de funcþionare a metodelor
de recuperare intensivã.
Ca urmare a acestui ritm diferit de scãdere, debitul sondelor la nivelul
anului 2000, poate fi de 29,9 – 23,8 t/sondã lunã efectuatã.2
Tabelul nr. 10
Prognoza debitului sondelor de extracþie a þiþeiului
Anul
1991
1992
1995
2000

Debitul mediu de þiþei (tone/sondã lunã efectivã)
în funcþie de ritmul de scãdere anualã estimat:
4,5%
5,5%
6,5%
45,0
44,1
43,1
43,0
42,7
40,3
37,6
36,1
33,0
29,9
27,4
23,8

Sursa: Estimãri pe baza datelor existente la Departamentul Petrolului ºi Gazelor.
1

2

Producþia de þiþei realizatã pe primele 8 luni ale acestui an este mai redusã decât cea a
anului 1989 cu 12% ca urmare atât a influenþei declinului natural (care determinã o
scãdere de 2%), cât ºi a unei activitãþi mai puþin eficiente (influenþã de 10%).
Noþiunea de “sondã lunã efectivã” semnificã perioada de funcþionare a unei sonde de
producþie pe parcursul unei luni calendaristice (în medie 28,2-29,1 zile).
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Capacitatea de producþie disponibilã la nivelul ramurii este estimatã
prin creºterea anualã a fondului sondelor de producþie cu aproximativ 4.000
sonde luni efective finalizate în urma activitãþii de foraj pentru exploatarea
(aproximativ 720 sãpate anual, care sã înlocuiascã 3-4% din fondul
sondelor scoase anual din funcþiune ºi sã asigure totodatã creºterea
capacitãþilor de producþie pe structurile noi). De asemenea, se acceptã un
coeficient de utilizare a fondului de sonde de 0,948 valoare medie realizatã
la nivelul ramurii.
În baza elementelor menþionate, se determinã un volum al producþiei
de þiþei de 8,37-8,74 mil. tone în 1991, 6,93-7,90 mil. tone în 1995 ºi 5,486,88 mil. tone în 2000 (tabelul nr. 11).
Tabelul nr. 11
Prognoza producþiei anuale de þiþei
Anul

1991
1992
1995
2000

Capacitatea de
producþie, numãr de
sonde luni efective
194.210
198.210
210.210
230.210

Producþia de þiþei – mil. tone – pentru o
reducere a debitului de:
4,5%
5,5%
6,5%
8,74
8,56
8,37
8,52
8,46
7,98
7,90
7,59
6,93
6,88
6,31
5,48

Sursa: Estimãri pe baza datelor existente la Departamentul Petrolului ºi Gazelor.

În ce priveºte realizarea capacitãþilor de producþie (construcþia
sondelor) activitatea de foraj trebuie sã asigure sãparea a aproximativ 864
mii m anual numai pentru exploatare, corespunzãtor unei adâncimi medii a
sondelor de 1.200 m. Deci, pe parcursul unui an, sunt necesare aproximativ
1.515,79 instalaþii luni (considerând viteza de foraj de 570 m/instalaþie lunã)
sau un numãr de 162 instalaþii fizice (pentru un coeficient de utilizare a
fondului de timp calendaristic de 0,77).
În variantele de producþie prognozate, fiecare din parametrii
menþionaþi se considerã realizabili, deoarece ei corespund nivelului actual
de dotare (materialã, cu personal etc.) a ramurii.
Un element important al prognozei îl constituie coeficientul de utilizare
a timpului calendaristic (pentru fondul sondelor de exploatare ºi pentru
fondul instalaþiilor de foraj), indicator ce cumuleazã influenþa tuturor
elementelor ce contribuie la asigurarea continuitãþii procesului productiv.
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În primul caz (fondul sondelor de exploatare) nivelul indicatorului este
ridicat (0,948), fiind uºor influenþat de structura producþiei, în care
predominã sistemul de extracþie prin pompaj (85% din numãrul sondelor în
exploatare), sistem al cãrei funcþionare reclamã dese opriri ºi intervenþii la
sonde (tabelul nr. 12).
În general, industria extractivã de þiþei poate fi apreciatã ca o industrie
veche, în declin, stare ilustratã la nivelul principalilor indicatori de producþie.
Tabelul nr. 12
Nivelul unor indicatori de producþie în funcþie de sistemul
de extracþie a þiþeiului în anul 1989
Indicatorul
Þiþei net extras
Debit de þiþei
Numãrul sondelor în exploatare
Total fluid extras
Impuritãþi

UM

Total

mil. t
%
t/SLExx)
%
numãr
%
mil. t
%
%

9,173
100x)
49,2
100
15.940
100
74,788
100
87,8

din care:
erupþie gaz-lift pompaj
1,838
1,341
5,980
20,0
14,6
65,2
149,5
68,5
38,8
3 ori
140
79
779
1.616 13.520
5
10
85
4,021
9,868 60,894
5,4
13,2
81,2
54,3
86,4
90,2

x)

Diferenþa (0,2%) pânã la 100% o reprezintã producþia obþinutã prin alte sisteme de
extracþie.

xx)

Sondã lunã efectivã.

Pentru activitatea de foraj, acest coeficient de utilizare este mai redus
(0,77) ºi reflectã condiþiile mai dificile ale acestei activitãþi. Astfel, timpul
afectat forajului propriu-zis (35%) este aproximativ jumãtate din cel realizat
în unele þãri cu tradiþie, fiind influenþat defavorabil de timpul necesar
remedierii accidentelor tehnice ºi de timpii de oprire (datoritã lipsurilor în
asigurarea bazei tehnico-materiale, fiabilitãþii scãzute a echipamentelor de
lucru a aparatelor de mãsurã ºi control de provenienþã autohtonã,
insuficienþei echipelor de lucru etc.). Schimbarea structurii organizatorice în
interiorul departamentului în direcþia specializãrii unitãþilor, prin constituirea
întreprinderilor prestatoare de servicii (pentru forajul sondelor, investigare
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geofizicã, lucrãri ºi operaþii speciale la sonde, lucrãri de suprafaþã, baze de
aprovizionare etc.) ºi a unitãþilor pentru execuþia lucrãrilor (investiþii, reparaþii
capitale, intervenþii etc.) va contribui la reducerea timpilor neproductivi.
În concluzie, se poate aprecia cã evoluþia producþiei de þiþei va fi
însoþitã ºi în viitor de fenomenul de declin, fapt ce va conduce la scãderea
cantitãþii extrase cu 0,2-0,35 mil. tone anual. Aceastã evoluþie va avea loc în
condiþiile menþinerii eforturilor actuale pentru o extracþie extensivã, eforturi
concretizate în construcþia anualã unui mare numãr de sonde de producþie.
3.1.3. Unele aspecte sociale ºi ecologice specifice ramurii
Aºa cum s-a menþionat, industria extractivã a þiþeiului este o industrie
veche, dar care nu are complet rezolvate problemele legate de asigurarea
numericã a forþei de muncã, deºi, aproximativ 46,3 mii oameni lucreazã în
ramura extracþiei þiþeiului. Prin urmare, este necesarã atât creºterea
numericã a personalului (a numãrului de echipe de lucru, în special pentru
activitãþile de intervenþie, reparaþii capitale, punere în producþie etc.), cât ºi
modificarea structurii de pregãtire profesionalã a acestuia, în concordanþã
cu noile condiþii generate de modernizarea tehnologiilor ºi echipamentelor
de lucru.
De asemenea, este necesarã reconsiderarea nivelului de încadrare a
acestei ramuri, ca urmare a importanþei ei în economie ºi prin comparaþie cu
cele cu un grad de dificultate asemãnãtor (construcþii, energeticã etc.) ºi, în
special, pentru personalul care lucreazã pe platformele marine. De
asemenea, prin modificarea preþurilor de livrare între unitãþile componente
ale departamentului ºi deplasarea ponderii beneficiului ºi impozitului pe
circulaþia mãrfurilor spre unitãþile productive (în defavoarea unitãþilor
specializate doar în transporturi ºi distribuþia þiþeiului) se asigurã
funcþionarea unitãþilor productive în condiþii de eficienþã. O influenþã
favorabilã asupra eficienþei ramurii o are ºi modul de calcul a costurilor de
producþie pentru þiþei (prin diminuarea cheltuielilor totale efectuate cu suma
reprezentând valoarea gazelor asociate – 2.570 lei/1.000 m.c. – livrate de
schelele de producþie consumatorilor).
Trebuie subliniat cã nivelurile de producþie estimate în lucrare sunt
realizabile în condiþiile asigurãrii capacitãþilor de foraj ºi producþie prevãzute;
prognoza departamentului petrolului apreciazã un nivel al producþiei mai
scãzut luând în considerare o reducere importantã a dotãrii tehnico-materiale.
În ce priveºte sursele de poluare a mediului, de degradare a solului
generate de activitatea de extracþie a þiþeiului, pot fi menþionate:
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− volumul mare de apã sãratã vehiculatã în sistem închis (de
aproximativ 8 ori volumul de þiþei extras). Apa sãratã se reintroduce
în strat, prin sondele vechi, dar de multe ori provoacã contaminarea pânzei de apã freaticã, datoritã neetanºeitãþii sondelor ºi
neizolãrii perfecte a orizonturilor de apã dulce (cazul zãcãmintelor
de la T.F.E. Piteºti);
− degradarea unei suprafeþe de teren de aproximativ 1.000 m2 în
jurul fiecãrei sonde de producþie, suprafaþã utilizatã în caz de
intervenþii (pentru reparaþii, tratamente etc.);
− noroiul de foraj ºi þiþeiul care pot contamina apa de mare, în cazul
sondelor aflate pe platformele marine;
− menþinerea, în interiorul suprafeþelor agricole, a unor drumuri de
acces nemodernizate, care sã permitã circulaþia vehiculelor de
mare greutate;
− extinderea unui volum mare de gaze de ardere rezultate în urma
procesului de combustie subteranã;
− hidrocarburile existente în apele reziduale rezultate în urma
procesului de separare a þiþeiului de impuritãþi, care pot contamina
solul ºi apele freatice.
Dintre sursele de poluare a mediului menþionate, sunt specifice procesului de extracþie a þiþeiului apa sãratã ºi gazele de ardere ce însoþesc combustia subteranã, celelalte fiind cauze ale poluãrii numai întâmplãtor, în caz
de producere a unor accidente tehnice. De asemenea, trebuie amintit procesul de zgurificare parþialã a zãcãmântului în cazul combustiei subterane,
când se consumã pentru întreþinerea arderii aproximativ 3-5% din rezervã.
Acest fenomen nu afecteazã însã calitatea zãcãmântului, având în vedere
cã prin aplicarea injecþiei de abur se pot obþine rezultate favorabile.

3.2. Gazele naturale
Gazele naturale reprezintã un combustibil ieftin nepoluant (care arde
aproape complet), uºor de extras ºi transportat etc.
În þara noastrã, zãcãmintele de gaze naturale se gãsesc în special în
Transilvania ºi Muntenia (zona subcarpaticã). În bazinul Transilvaniei, gazul
metan1 se gãseºte în zãcãminte dispuse la adâncimi între 150-1600 m, cu
un grad ridicat de puritate (99,17-99,77% metan, restul azot, oxigen ºi
1

Gazele naturale se compun din gaz metan din Transilvania (67,43% din producþia totalã
a anului 1989) ºi gaze din zona extracarpaticã (gaze libere ºi gaze asociate de la
trusturile de petrol).
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bioxid de carbon) ºi presiune mare (40-60 atm.). Zãcãmintele din celelalte
zone sunt mai puþin bogate în metan ºi cu presiuni mai mici (20-40 atm.).
Recent în afara zãcãmintelor cunoscute anterior (bazinul Transilvaniei ºi
Munteniei), au mai fost descoperite ºi puse în exploatare alte zãcãminte
situate în zona subcarpaticã ºi în platforma continentalã a Mãrii Negre.
Descoperirea de noi ºi importante zãcãminte de gaze naturale în
diferite pãrþi ale lumii, dezvoltarea transportului la mari distanþe (pânã la
câteva mii de km) asigurã posibilitatea ca acest combustibil sã fie folosit
oriunde ºi de cãtre oricine. La începutul anului 1987, rezervele mondiale
existente de gaze naturale au fost de 102.615 mld. mc, ceea ce reprezintã o
creºtere cu 4,1% faþã de evaluãrile anului precedent. Distribuþia geograficã
a rezervelor mondiale de gaze naturale existente la 1 ian. 1987 era
urmãtoarea: 44% în þãrile est-europene, 25,5% în Orientul Mijlociu, 13% în
America (pânã în prezent cele mai exploatate rezerve fiind cele din America
de Sud), restul de 17,5% gãsindu-se în alte zone.
Integrarea gazelor naturale în sistemele energetice proprii fiecãrei þãri
relevã locul pe care acest combustibil l-a câºtigat, contribuind, în anul1987,
cu 21% la acoperirea necesarului mondial de resurse energetice primare.
Progresul realizat de gazele naturale pe piaþa energeticã mondialã (în anul
1987 aceastã resursã reprezenta peste un sfert din consumul total de
energie primarã în SUA, URSS, Canada ºi peste jumãtate din acest consum
în Olanda) este determinat de obþinerea sa cu costuri reduse ºi de faptul cã
acesta este un combustibil uºor de controlat ºi eficient din punct de vedere
al protecþiei mediului.
3.2.1. Posibilitãþi de descoperire a noi rezerve
Rezultatele activitãþilor de prospecþiune ºi cercetare geologicã s-au
materializat într-un apreciabil potenþial de rezerve geologice, format din
rezerve existente (valorificabile) ºi rezerve de perspectivã1. De menþionat
este faptul cã rezervele existente sunt evaluate pe criterii geologice, urmare
a lucrãrilor de exploatare efectuatã, ºi criterii economice, iar rezervele de
perspectivã sunt evaluate numai pe baza lucrãrilor de prospecþiune.
Potenþialul actual de rezerve al României este alcãtuit din 73,4%
rezerve existente ºi 26,6% rezerve de perspectivã, structurate dupã tipul lor
(tabelul nr. 13) ºi dupã zone geologice majore (tabelul nr. 14).
1

Recent, s-a mai propus ºi o altã terminologie: rezerve dovedite ºi rezerve nedovedite
(vezi în acest sens Norme tehnologice privind clasificarea, calculul, omologarea ºi
evidenþa rezervelor de gaze naturale, ICPPG - Câmpina, 1990).
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Tabelul nr. 13
Structura pe tipuri a potenþialului rezervelor
de gaze naturale la 01.01.1990
-% Structura

TOTAL, din care:
1. Uscat, din care:
- peste 3.500 m
- sub 3.500m
2. Platforma continentalã a Mãrii
Negre

din care:
Rezerva Rezerve existente Rezerve de perspectivã
totalã % din
% din
% din
% din
rezerva rezerva rezerva rezerva de
totalã existentã totalã
perspectivã
100,0
73,4
100,0
26,6
100,0
96,5
72,5
98,8
24,0
90,2
86,0
69,6
94,9
16,4
61,8
10,5
2,9
3,9
7,6
28,4
3,5

0,9

1,2

2,6

9,8

Sursa: Date de la Departamentul Geologiei.

Tabelul nr. 14
Structura pe zone geologice a potenþialului rezervelor
de gaze naturale la 01.01.1990
-% din care:
Structura
Rezerva Rezerve existente Rezerve de perspectivã
totalã % din
% din
% din
% din
rezerva rezerva rezerva rezerva de
totalã existentã totalã perspectivã1
TOTAL, din care:
100,0
73,4
100,0
26,6
100,0
1. Depresiunea Transilvaniei
53,4
47,7
65,0
5,7
21,3
2. Zona extracarpaticã din care:
43,1
24,8
33,8
18,3
68,9
- Depresiunea Geticã
16,7
10,1
13,7
6,6
24,7
3. Platforma continentalã a Mãrii
3,5
0,9
1,2
2,6
9,8
Negre
Sursa: Date de la Departamentul Geologiei.
Nota: 1 structura este datã la 01.01.1989.
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Totodatã, coeficientul anual de consum mediu din aceste rezerve pe
întreaga þarã este 5,5% (valoarea apropiatã de cea realizatã pe plan
mondial), ceea ce determinã o atenuare a epuizãrii potenþialului
zãcãmintelor. De menþionat este faptul cã multe zãcãminte cu caracteristici
productive mai bune ºi cu presiuni ridicate se exploateazã cu coeficienþi de
consum de 7-13%, ceea ce, în viitor va determina o epuizare mai rapidã a
potenþialului lor productiv.
Ca urmare, gradul de asigurare a producþiei din rezervele existente,
este de 17,6 ani ºi din rezervele de perspectivã este de 6,4 ani.1
Rezervele existente2 au ponderea cea mai mare deoarece din punct
de vedere cantitativ ºi calitativ acestea prezintã un grad ridicat de
certitudine, deºi extracþia gazelor naturale se face cu pierderi întrucât
costurile de producþie prin exploatarea cu tehnologiile actuale sunt mai mari
decât preþurile de livrare stabilite.
Din totalul rezervelor existente în zãcãminte 36% sunt de joasã
presiune3 (sub 20 atm.), care se pot folosi în apropierea sursei (de obicei în
industria chimicã ºi în alte scopuri tehnologice, încãlzirea locuinþelor,
încãlzirea apei menajere, sere etc.) sau se transportã la distanþe mari prin
comprimare, iar cca 64% sunt cu presiuni mai mari de 20 atm. (deci de
înaltã ºi medie presiune) ºi pot constitui surse de alimentare a conductelor
de transport pentru distanþe mari ºi medii (sub acþiunea propriei presiuni). În
1

2

3

Pe mãsura exploatãrii în dinamicã a rezervelor de gaze naturale, prin pierderea
presiunii proprii de zãcãmânt, producþia scade, fapt ce implicã o creºtere artificialã a
gradului de asigurare din rezerve; ca urmare, evoluþia în timp a indicatorului nu este
semnificativã.
Rezervele existente sunt localizate în 274 structuri geologice (din care peste 80% sunt
localizate în 2 sau mai multe zãcãminte suprapuse în cadrul unei structuri), rãspândite
integral pe teritoriul þãrii, atât în zona de uscat (98,8%), cât ºi pe platoul continental al
Mãrii Negre (1,2%). Cele mai importante structuri, ºi, respectiv, rezerve sunt
concentrate în Depresiunea Transilvaniei (65%), restul de 35% fiind localizate în zona
extracarpaticã. Zãcãmintele de gaze naturale sunt situate la adâncimi cuprinse între
200 ºi 4.300 m, din totalul rezervelor de uscat 94,9% se aflã la adâncimi peste 3.500
m, iar restul de 3,9% la adâncimi mai mici de 3.500 m. Este importantã relevarea
acestui aspect deoarece obþinerea unei producþii de la o adâncime mai mare este
strâns legatã de creºterea cheltuielilor de exploatare pe metrul cub extras.
Din punct de vedere a presiunii la care se gãsesc gazele naturale în zãcãmânt, existã
zãcãminte de înaltã presiune (peste 60 atm.), zãcãminte de presiune medie (între 60 ºi
20 atm.) ºi zãcãminte de joasã presiune (între 20 ºi 2 atm.), limita minimã la care se
exploateazã fiind de 2 atm. ºi 5.000 Nmc/zi sondã, clasificare acceptatã pentru gaze la
omologarea lor ca rezerve recuperabile (vezi în acest sens, Nicolae Puºcotu, Extracþia
gazelor naturale, Editura Tehnicã, 1989).
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Depresiunea Transilvaniei, principalul furnizor de gaz metan al þãrii (în anul
1989 a realizat peste 67% din producþia totalã), din rezerva totalã existentã
numai 57% din zãcãminte au presiuni mai mari de 20 atm.
Referitor la rezervele de perspectivã este important de arãtat faptul cã
în perioada viitoare, rezervele de gaze din depresiunea Transilvaniei
(21,3%) vor fi depãºite de cele posibil de descoperit în Depresiunea Geticã
(24,7%), ceea ce trebuie sã determine o schimbare de opticã relativ la
amplasarea consumatorilor faþã de sursele potenþiale de gaze.
Rezervele existente ºi de perspectivã1 determinate pentru gazele
naturale alãturi de rezerva deja consumatã.
Deja consumatã (în total 51,2%) atestã cã deºi potenþialul actual este
aparent satisfãcãtor (48,8% rezerve rãmase), acesta nu va putea asigura în
viitor menþinerea nivelului producþiei sau cerinþelor consumatorilor datoritã
declinului natural al energiei de zãcãmânt, pentru care dezvoltarea producþiei
este limitatã de calitatea (presiunea ºi adâncimea) ºi volumul rezervelor.
Ritmul anual de creºtere a rezervelor a fost apreciat pentru urmãtorii
10 ani în funcþie de condiþiile geologice ale teritoriului României, precum ºi
de posibilitãþile tehnice ºi tehnologice ale industriei româneºti în viitorii ani.
În aceastã situaþie s-au estimat creºteri ale rezervelor de 9 mld. mc/an în
perioada 1990-1995 ºi de numai 8 mld. mc/an în perioada 1996-2000, ca
urmare a epuizãrii resurselor. Gradul de asigurare din rezerve a producþiei a
scãzut continuu din 1980. Din acest considerent, deoarece volumul
producþiei prevãzut pentru perioada 1991-1995 depãºeºte de 2,35 ori
volumul rezervelor ce vor putea fi descoperite, se impune acordarea unor
importante fonduri bãneºti (tabelul nr. 15), cu toate cã fondul de rezerve de
gaze existente la 01.01.1990 va scãdea pânã în 1995 cu 16%.
Tabelul nr. 15
Structura investiþiilor pentru ramura extractivã a gazului metan
Destinaþii Total investiþii
din care:
Descoperiri Extracþie Lucrãri geologice
rezerve
de deschidere
100%
35,23
46,01
18,76
Sursa: Date de la Departamentul Petrolului ºi Gazelor.
1

Se remarcã în acest sens, absenþa datelor din tabelul 14 pentru rezervele de
perspectivã grupate pe trepte de presiune, deoarece la gazele naturale estimarea este
mai dificilã. Totodatã, vom preciza faptul cã rezervele sunt estimate la 01.01.1989
deoarece lucrarea – de estimare – cu termen 31.12.1990 este complexã ºi se face
doar din 5 în 5 ani, cifrele din tabel fiind rezultatul unor reevaluãri anuale a potenþialului
rezervelor de perspectivã la 01.01.1989, estimate la Departamentul Geologiei.
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În condiþiile în care ponderea investiþiilor pentru descoperirea
rezervelor a reprezentat, în mod constant, peste jumãtate din totalul
investiþiilor alocate ramurii (58-60%), în anul 1988 numai volumul destinat
pentru descoperirea de noi rezerve a fost mai mare cu peste 100 mil. lei
decât investiþiile necesare extracþiei gazului metan.
Efortul important care se face de industria extractivã a gazului metan
pentru descoperirea de noi rezerve ºi punerea acestora în valoare este
reprezentat ºi de greutatea specificã mare pe care o deþin “cheltuielile
pentru descoperiri rezerve” în costul total de producþie (peste 50%).
Pentru asigurarea din rezerve a producþiei la capacitãþile existente
sunt necesare: îmbunãtãþirea mijloacelor tehnice de cercetare geologicã ºi
creºterea mijloacelor financiare pentru asigurarea unei creºteri anuale de
rezerve mai substanþiale; reducerea producþiei de gaze, în special, din
zãcãmintele cu coeficienþi anuali de consum ridicaþi (peste 5,5%) în vederea
atenuãrii declinului natural ºi protejarea rezervei; redistribuirea principalilor
consumatori de gaze mai aproape de surse (datoritã reducerii presiunii de
zãcãmânt ºi, implicit, a rezervelor de presiune mare ºi medie), pentru a
reduce distanþele de transport ºi a evita consumurile suplimentare de
energie pentru supracomprimarea gazelor; continuarea ºi iniþierea de lucrãri
de cercetare geologicã, ca ºi de lucrãri destinatã stabilirii aplicabilitãþii
tehnologiilor de mãrire a recuperãrilor gazelor naturale în cazul rezervelor
de perspectivã.
3.2.2. Asigurarea capacitãþilor de producþie ºi a gradului
de utilizare a acestora în activitatea de extracþie.
Variante de prognozã ale producþiei
Asigurarea cantitãþilor de gaz metan pentru satisfacerea necesitãþilor
de consum atât ca materie primã, cât ºi ca resursã energeticã impune
extinderea exploatãrii unor zãcãminte chiar cu parametrii mai puþin favorabili
decât pânã în prezent (presiunea hidrodinamicã proprie a zãcãmintelor
micã, adâncime de extracþie mare). Toate acestea antreneazã eforturi ºi
efecte diferite de la un zãcãmânt la altul, în funcþie de anumite condiþii:
− modul de consumare a rezervei geologice recuperabile:
− posibilitãþi de punere în valoare a rezervei de perspectivã
− volumul producþiei puternic dependent de cererea fluctuantã a
consumatorului ºi de presiunea de zãcãmânt);
− numãrul de sonde diferenþiat de la o perioadã la alta a anului etc.
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Extracþia gazului metan prezintã anumite particularitãþi faþã de
celelalte resurse energetice date de variaþii sezoniere a producþiei (60% din
cerere în trim. I, IV, ºi 40% în trim. II ºi III), ceea ce implicã realizarea unor
capacitãþi de producþie pentru satisfacerea vârfului de consum. Dacã pânã
în anul 1980 tendinþa declinului producþiei din primul trimestru nu a fost
accentuatã (explicabil prin atragerea unor rezerve cu potenþial ridicat), dupã
1980, datoritã diminuãrii debitului sondelor, ca urmare a reducerii
potenþialului zãcãmintelor, a fost necesarã realizarea unor staþii de
compresoare în câmpurile de extracþie pentru a putea permite transportul
gazelor la consumator prin reþeaua de distribuþie.
De aceea, activitatea de extracþie a gazului metan impune analiza
implicaþiilor economice a producþiei în funcþie de necesar, numãrul
capacitãþilor de producþie ºi potenþialul zãcãmintelor. Aceastã analizã
trebuie sã þinã seama de unii factori care au implicaþii directe în activitatea
specificã a extracþiei gazului metan, cum sunt:
− scãderea eficienþei lucrãrilor de cercetare geologicã (în sensul unui
efort mare investiþional la un volum mic de rezerve descoperit);
− epuizarea structurilor geologice cu parametrii de zãcãmânt
favorabil ºi repartizarea lor neuniformã pe teritoriul þãrii;
− declinul natural al zãcãmintelor, explicabil prin scãderea presiunii
hidrodinamice proprii, cu influenþã negativã asupra debitului
sondelor;
− tendinþã de scãdere a puritãþii gazelor;
− alternativa înlocuirii gazului metan în balanþa energeticã, fie cu alþi
combustibili (cãrbune, energie nuclearã etc.), fie prin asigurarea
consumului din import.
Analiza evoluþiei ºi structurii producþiei de gaze naturale în ultimii ani
dovedeºte implicaþiile acestor factori de influenþã:
− stabilitatea destul de mare a structurii producþiei (aproximativ 78%
din producþia totalã de gaze naturale reprezintã gazul metan ºi
22% gazele asociate);
− tendinþa de scãdere a producþiei totale (cu 3-11% anual), ca
urmare a epuizãrii zãcãmintelor bogate (cu puritate mare) ºi a
reducerii presiunii zãcãmintelor.
Tendinþa generalã de scãdere a volumului producþiei de gaze naturale
e însoþitã ºi de reducerea ponderii acestora în balanþa energeticã (cu 2-6%
mai micã în ultimii 2 ani).
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O situaþie mult mai grea se înregistreazã, însã, în acest an (1990), în
condiþiile în care extracþia pe primele 8 luni a scãzut cu cca 20% producþia
nerealizatã în 8 luni e de cca 400 mil. dolari). Este important de subliniat
faptul cã deºi la nivelul anului 1990 s-a prevãzut o scãdere la 87,4% a
producþiei (ca urmare a declinului natural al zãcãmintelor) faþã de cea a
anului trecut, pe primele 8 luni ale anului 1990 aceasta s-a situat la 80,5%
mai mult cu 7% decât iniþial, ca urmare, în principal, a reducerii
productivitãþii muncii.
Printre altele, se impune la nivelul ramurii, valorificarea superioarã a
gazelor pe structura Bãrbunceºti, prin construirea ºi punerea în funcþiune a
unei staþii noi de degazolinare la joasã presiune, ceea ce determinã
prelucrarea a 500 mii mc gaze/zi cu un efort investiþional de 80 mil. lei;
modernizarea tehnologiilor de prelucrare a gazelor din platforma
continentalã a Mãrii Negre pentru prelucrarea a 500 mii mc gaze/zi în
instalaþia Midia, ceea ce necesitã un efort de investiþii de 100 mil. lei etc.
Totodatã, trebuie remarcat faptul cã, deºi în intervalul 1985-1989
producþia extrasã a scãzut cu 15,6%, iar consumul total de combustibil
convenþional utilizat în extracþia gazului metan s-a redus cu 28% consumul
specific de energie electricã creºte cu 8,1%. Acest consum suplimentar se
datoreazã, în principal, volumului crescut de gaz metan care necesitã
comprimarea pentru asigurarea livrãrii la consumatori.
În ceea ce priveºte evoluþia ºi structura costului de producþie în
perioada 1986-1989, cercetãrile efectuate evidenþiazã urmãtoarele aspecte:
în totalul cheltuielilor de producþie, 50% reprezintã doar cheltuielile pentru
descoperiri rezerve; ponderea redusã ºi relativ constantã (6-8%) a
cheltuielilor pentru salariile muncitorilor; creºterea, în aceastã perioadã, de
la 11 la 24% a cheltuielilor cu combustibilul, energia, apa ca urmare a
dificultãþilor de transport generate de scãderea presiunii în zãcãmânt;
ponderea mare (25-30%) a cheltuielilor pentru amortizarea fondurilor fixe
(care au sporit anual cu cca 8%) cheltuieli cauzate de compensarea
declinului producþiei; în perioada analizatã costul unitar de producþie a
crescut cu pânã la 14%, iar preþul unitar de producþie cu pânã la 33%.
Gazul metan fiind un combustibil ieftin, dezvoltarea industriei
extractive a acestei resurse s-a fãcut pe seama unor cheltuieli minime
comparativ cu valoarea energeticã obþinutã (cca 33 mii tcc) în 1989). Astfel,
în structura costurilor se evidenþiazã lipsa cheltuielilor cu materia primã, iar
consumul de materiale, combustibili ºi energie este redus.
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Având în vedere, însã, nivelul foarte apropiat între costul ºi preþul de
producþie ºi faptul cã prin preþurile de livrare nu s-a putut asigura
recuperarea cheltuielilor efectuate, volumul pierderilor înregistrate de
Centrala Gazului Metan – Mediaº, în anul 1989, a fost de 2,2 mld. lei.
Aceste pierderi sunt fictive deoarece prin preþul de livrare a gazelor cãtre
consumator, în 1989 s-au format acumulãri sub forma “impozitul pe
circulaþia mãrfurilor” de 22 mld. lei (adicã 72% din totalul c.m.). În acest
sens, pentru “rentabilizarea” ramurii extractive de gaze pe lângã mãsuri
organizatorice, se impune ºi corectarea preþurilor de producþie (influenþa
acþionând numai asupra impozitului pe circulaþia mãrfurilor).
Astfel, în noile condiþii de liberalizare a preþurilor, acestea se vor
modifica dupã cum urmeazã: pentru gazul metan livrat de la schelele de
extracþie cãtre întreprinderea Exploatare Conducte Magistrale (ICEM) de la
700 la 2.570 lei/1.000 mc (din care 90% reprezintã i.c.m.), iar pentru gazele
libere livrate de trusturi cãtre ICEM de la 700 la 2.570 lei/1.000 mc
(neimpozabile); preþul de livrare al gazelor naturale cãtre industrie se
modificã de la 1.410 la 2.800 lei/1.000 mc1 în aceste condiþii, privind de
eficienþa extracþiei de gaz metan, ca ºi a disponibilitãþilor pentru import,
propunem trei variante de prognozã ale producþiei de gaze naturale pe
termen scurt, mediu ºi lung (tabelul nr. 16).
Tabelul nr. 16
Variante ale evoluþiei producþiei de gaze naturale
în perioada 1991-1995 ºi anul 2000
Variante
V1
V2
V3

1991x
27,18
27,57
24,54

1992
25,69
26,05
20,41

1995
21,22
21,99
8,01

- mld. mc 2000
13,77
16,57
8,01

x

Având în vedere implicaþiile liberalizãrii preþurilor, prognoza realizatã la nivelul Departamentului Petrolului ºi Gazelor estimeazã pentru anul 1991 o producþie de numai aprox.
26 mld. mc gaze naturale datoritã, în principal, reducerii volumului de investiþii pentru
activitatea de foraj.

1

Deoarece reaºezãrile preþurilor au loc la nivelul întregii economii naþionale, “câºtigul”
din ramura extractivã a gazelor este acela cã, în cadrul costurilor, se mãreºte cota
realã pentru “cheltuieli descoperiri rezerve”.
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La construirea celor trei variante s-a þinut seama de tendinþa de
reducere a extracþiei gazelor naturale.
Premisele care au stat la baza întocmirii fiecãrei variante sunt:
− reducerea debitului mediu care influenþeazã scãderea anualã a
producþiei cu 5% (varianta V1);
− exploatarea forþatã a rezervelor existente, manifestã prin tendinþa
de diminuare a rezervelor cu presiuni ridicate de zãcãmânt, ceea
ce necesitã un consum mediu acceptabil din rezerva existenþã de
5,5% anual (varianta V2);
− scãderea producþiei extrase în ultimii ani manifestatã dupã evoluþia
unei drepte, prin extrapolare matematicã a acestor date, ceea ce
determinã o reducere a extracþiei cu 14% anual (varianta V3).
Cele trei variante au caracteristici proprii, astfel:
− În varianta V1 se apreciazã o reducere anualã a producþiei de gaze
naturale cu 5%. În aceastã variantã gradul de acoperire din rezervele
existente, la nivelul anului 2000 (considerând cã rezerva totalã
rãmasã reprezintã 67,68% din cea actualã), se estimeazã la 28,36 ani
(mai mare ca cel estimat pentru 1990, dar la un consum, din rezervã,
de 30,5 mld. mc anual).
− În varianta V2 se prevede scãderea producþiei de gaze naturale ca
urmare a menþinerii coeficientului anual de consum mediu din rezerve
la 5,5% (valoare similarã cu cea realizatã pe plan mondial). Deºi V2
este raþionalã din punctul de vedere al epuizãrii rezervelor (chiar dacã
zãcãmintele cu caracteristici productive mai bune ºi presiuni ridicate
se pot exploata cu coeficienþi mai ridicaþi, de 7-13%), gradul de
asigurare al producþiei (la un consum de rezerve mediu de 5,5%
anual) este de 23,26 ani, mai mic ca cel din varianta V1.
− În varianta V3, “optimistã” din punctul de vedere al gradului de
asigurare a producþiei (de 55,14 ani), se prevede reducerea producþiei
de gaze naturale la 1/3 faþã de cea prevãzutã în 1990 ca urmare a
politicii duse de protejarea fondului naþional de rezerve. Varianta V3
nu este viabilã din punct de vedere economic deoarece prin scãderea
producþiei se vor înregistra efecte nefavorabile la nivelul ramurii ºi
este, în acelaºi timp, tributarã unui volum exagerat de importuri.
În situaþia în care marii consumatori industriali nu îºi revizuiesc
procesele de producþie, iar consumul casnic va creºte, cererea de gaz
metan se va menþine în urmãtorii 5-10 ani la un nivel apropiat celui din
1990. Deoarece extracþia din zãcãmintele proprii este în continuã scãdere,
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aportul de gaze naturale devine din ce în ce mai mare, ceea ce impune
creºterea efortului valutar la un miliard de dolari pe an.
În acest sens, sunt necesare ºi acþiuni de colaborare tehnicã ºi
ºtiinþificã, atât pentru procurarea fondurilor valutare necesare importurilor de
materiale ºi instalaþii, cât ºi pentru achiziþionarea de tehnologii, informaþii ºi
specializãri de personal.
Gazul metan este o resursã energeticã nepoluantã ceea ce determinã
un interes sporit al utilizatorului. Totuºi, nu trebuie omis faptul cã în
exploatarea gazelor naturale, pot apare urmãtoarele pericole: eventuale
scãpãri de gaze pe timpul transportãrii lui prin conducte magistrale de
distribuþie; producerea unor explozii sau incendii ca urmare a faptului cã
este un combustibil uºor inflamabil etc. De asemenea, multe suprafeþe de
teren vor fi scoase definitiv din circuitul productiv pentru amenajarea
schelelor de extracþie, a drumurilor de acces, a staþiilor de compresoare etc.
Trebuie remarcat, totodatã, ºi faptul cã în extracþia gazelor naturale
apar greutãþi în asigurarea: bazei tehnico-materiale ºi a echipamentului de
lucru, a echipelor de intervenþie ºi de reparaþii etc.
Având în vedere contribuþia gazului metan la asigurarea necesarului
intern de energie primarã, precum ºi avantajele multiple pe care le oferã
utilizatorilor, cercetãrile efectuate au evidenþiat urmãtoarele aspecte mai
importante:
− tendinþa de diminuare a rezervelor cu presiuni ridicate de
zãcãmânt, paralel cu sporirea adâncimii de extracþie, pentru
creºterea capacitãþilor de comprimare în câmpurile de extracþie ºi
pe traseul sistemelor de transport, implicit, apropierea
consumatorilor de sursa de gaz;
− costurile de producþie vor fi puternic influenþate de cheltuielile
implicate pentru creºterea numãrului sondelor noi ºi în exploatare,
precum ºi de volumul forajului de cercetare geologicã în scopul
descoperirii unor noi rezerve;
− pentru desfãºurarea unei activitãþi eficiente, sunt necesare atât
cercetarea pentru descoperirea de noi surse (la mare adâncime
sau în zone cu tectonicã complicatã ºi în platoul continental al
Mãrii Negre), cât ºi modernizarea sistemelor de transport ºi
distribuþie etc.;
− necorelarea între capacitãþile de producþie existente ºi cererea
actualã ºi în perspectivã de gaze naturale va impune trecerea în
conservarea multor mijloace fixe ºi redistribuirea personalului în
alte activitãþi.
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3.3. Lignitul ºi cãrbunele brun
Industria extractivã a lignitului ºi cãrbunelui brun a contribuit cu aproximativ 17,8% la acoperirea consumului de energie primarã din producþia
internã în anul 1989, aceste resurse constituind una din principalele
alternative de asigurare a producþiei de energie electricã ºi termicã.
Satisfacerea necesarului de energie primarã depinde, în mare
mãsurã, ºi de posibilitãþile de exploatare a rezervelor de lignit. Circa 89%
din rezervele de lignit, cunoscute în România, sunt cantonate în zona
carboniferã Oltenia care cuprinde ºase bazine miniere1 organizate în
combinate ºi întreprinderi, exploatarea acestora fãcându-se în cariere circa
70%) ºi în subteran (circa 30%). În aceste condiþii, pentru luarea deciziilor
privind oportunitatea exploatãrii acestor resurse, trebuie sã se þinã seama
de mijloacele materiale existente, de riscurile economice viitoare, de
problemele ecologice deosebite ºi de cele sociale nerezolvate de mulþi ani.
Utilizarea unor tehnologii moderne de extracþie a cãrbunilor a început
în anii ‘70 când a fost implementatã mecanizarea complexã ºi s-au obþinut
rezultate bune.
În ultimii ani însã, datoritã accentuãrii dificultãþilor de extracþie, s-a
înregistrat o scãdere a nivelului principalilor indicatori tehnico-economici
deºi producþia a crescut uºor.
Condiþiile geominiere ºi hidrologice devin din ce în ce mai dificile
(adâncimi de exploatare mai mari, strate mai subþiri ºi cu ecrane protectoare
de argilã, roci înconjurãtoare formate din nisipuri acvifere cu grosimi mici, cu
presiuni de apã crescândã, prezenþa nisipurilor fine cu conþinut mare de
argilã cu influenþe negative în procesul de asecare etc.) fapt ce va influenþa
nefavorabil activitatea economicã din aceastã ramurã. În aceastã situaþie
apare ca deosebit de necesarã orientarea spre tehnologii adecvate noilor
condiþii geominiere, atât în ceea ce priveºte tehnologia de abataj (la
mineritul în subteran), cât ºi pentru tehnologiile de asecare.
Starea tehnicã actualã a unitãþilor miniere (la exploatarea în subteran)
este necorespunzãtoare, datoritã lipsei de personal calificat ºi a fluctuaþiei
mari a acestuia, ceea ce conduce la proasta întreþinere a lucrãrilor miniere
executate, slaba gospodãrire a apelor ºi lucrãrilor de deschidere ºi pregãtirii
miniere, lipsa construcþiilor speciale, nerespectarea tehnologiilor de lucru la
sãparea galeriilor, realizarea unor viteze de înaintare din ce în ce mai mici etc.
1

Zona carboniferã Oltenia cuprinde bazinele carbonifere: Vâlcea, Albeni, Rovinari, JilþMotru, Mehedinþi, Dolj.
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În ceea ce priveºte lucrãrile de deschidere ºi pregãtire minierã,
trebuie menþionat faptul cã tehnologia de susþinere s-a înrãutãþit ºi, deºi
numãrul de abataje a crescut (cu 6% în 1990 faþã de 1987) producþia a
scãzut (cu aproximativ 22% din aceeaºi perioadã).
Cercetãrile efectuate relevã faptul cã în extracþia lignitului ºi
cãrbunelui brun, în prezent, se înregistreazã pierderi datorate, în principal,
diferenþelor dintre costurile de producþie ºi preþurile de livrare.
Cauzele care au determinat înregistrarea acestor pierderi sunt: a)
naturale (grosimea scãzutã a stratelor de lignit de regulã între 2,5-3 m;
grosimea mare a stratelor acoperitoare; localizarea în zone puternic
acvifere, sau între formaþiuni argiloase cu un compartiment geologic ce
provoacã mari dificultãþi în susþinerea lucrãrilor miniere subterane etc.); b)
tehnologice (folosirea prin forþare excesivã a utilajelor tehnologice din
cariere, cu performanþe ºi fiabilitate scãzutã care realizeazã circa 70% din
producþia totalã de lignit ºi cãrbune brun la care se adaugã productivitãþile
scãzute ale complexelor mecanizate indigene folosite în abatajele minelor;
calitatea total necorespunzãtoare a covorului din cauciuc fabricat în þarã,
care echipeazã transportoarele de mare capacitate cu bandã, în prezent
aflându-se în funcþiune peste 360 km transportoare cu bandã etc.); c)
economice. Cauzele de naturã economicã ce au dus la scãderea producþiei
ºi înregistrarea pierderilor, sunt multiple:
1. Reducerea timpului de lucru datoritã reducerii sãptãmânii de la 6 zile
la 5 zile lucrãtoare ºi acordãrii unui concediu de odihnã de 30-35 zile
lucrãtoare (comparativ cu 15-24 zile pânã în 1990) a determinat
realizarea unei producþii estimate pentru anul 1990 cu aproximativ
18% mai micã decât cea înregistratã în anul 1989 (tabelul nr. 17).
Tabelul nr. 17
Producþia de lignit ºi cãrbune brun
în anul 1990 comparativ cu anul 1989
Produsul
Lignit ºi cãrbune
brun sortat
Lignit net
- subteran
- cariere
Cãrbune brun sortat

Producþia realizatã 1989 Producþia estimatã 1990 1990/
- mii t - mii t 1989
52.844,3
52.023,0
12.843,0
39.180,0
821,3

Sursa: Date de la Departamentul Minelor.

37.600
37.000
9.500
27.500
600

71,0
71,0
73,9
70,2
73,0
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2. Costurile de producþie au înregistrat creºteri atât faþã de prevederile
iniþiale pentru anul 1990 cât ºi faþã de anul 1989 datoritã:
revendicãrilor la salarii, sporirii costurilor sociale ºi a preþurilor la
principalele materiale ºi la energie.
Astfel, mãrirea salariilor, ca urmare a revendicãrilor solicitate, au dus
la creºterea costurilor cu circa 13% la lignitul exploatat în cariere ºi cu circa
12% la lignitul din subteran. Pe total industrie minierã, faþã de anul 1989,
salariile au crescut, în medie, cu 15%, la exploatãrile în subteran (cu 10%
pentru muncitorii productivi ºi cu 5% pentru cei neproductivi). La aceasta
s-au adãugat sporul de noapte (25% faþã de 15%) ºi cel pentru ºomaj
conform decretului numãrul 144/1990 (de 2,5% din fondul de salarii).
În general, manopera a crescut, în medie, în 1990 faþã de 1989, cu
15% la cariere ºi cu cca 40% în subteran, ceea ce a mãrit ponderea
cheltuielilor cu munca vie în costurile de producþie pânã la aproximativ 21%
la exploatãrile în carierã ºi 47% în subteran.
Totodatã, s-a mãrit norma de echipament de protecþie ºi se suportã
integral transportul salariaþilor de acasã pânã la locul de muncã ºi înapoi (în
anii precedenþi era suportat numai în proporþie de 30%, diferenþa de 70%
fiind plãtitã de salariaþi), ceea ce, de asemenea, a contribuit la creºterea
costurilor de producþie.
3. O altã cauzã o reprezintã influenþele provenite din creºteri ale preþurilor din alte ramuri (care au dus la mãrimea costului de producþie la
lignit cu cca 14%) ca ºi alinierea preþului plãtit de industriile de stat
pentru energia electricã, la preþurile plãtite de populaþie (cu 7-8% la
lignitul exploatat în subteran ºi cu aproape 40% la cel exploatat în
carierã).
De menþionat este faptul cã în anul 1990 calitatea cãrbunelui
energetic livrat a fost îmbunãtãþitã faþã de anii precedenþi. De exemplu, în
luna iulie s-a livrat la CTE Mintia cãrbune energetic cu 3.387 kcal/kg în
medie ºi se continuã îmbunãtãþirea calitãþii pentru a se ajunge la 3.700
kcal/kg.
Una din problemele importante care a apãrut în aceste condiþii este
cea a preþului de livrare a cãrbunelui, la începutul anului 1990. Deoarece
preþul de livrare nu a fost stabilit pe o bazã realã, ci dat de Ministerul de
Finanþe, dupã vechea procedurã, considerãm necesar cã, în condiþiile
economiei de piaþã (deºi industria extractivã aparþine domeniului public)
acest preþ de livrare sã se stabileascã în funcþie de cheltuielile de producþie
ºi de calitatea cãrbunelui livrat (în funcþie de puterea caloricã a cãrbunelui
livrat, deci diferenþiat pe gigacalorie).
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Pentru o prognozare cât mai rapidã a evoluþiei producþiei de lignit ºi
cãrbune brun ºi a implicaþiilor economice, ecologice ºi sociale pe care le
genereazã este necesarã cunoaºterea potenþialului naþional de rezerve
geologice atât din punctul de vedere cantitativ, cât ºi calitativ.
Pentru estimarea evoluþiei producþiei de lignit ºi cãrbune brun în
perioada 1991-2000 s-au luat în considerare atât nivelul ºi calitatea
rezervelor cât ºi dotarea tehnicã ºi cu forþã de muncã. Cele trei variante
elaborate au avut în vedere ºi aspectele privind stadiul realizãrii investiþiilor
ºi a gradului de fiabilitate a liniilor tehnologice din carierã sau din subteran
posibilitãþile de obþinere a producþiei în funcþie de fiabilitatea redusã a liniilor
tehnologice înregistratã în ultimii ani, dotarea existentã, posibilitãþile de
retehnologizare etc.
Astfel, în varianta II de prognozã, din totalul rezervelor de lignit
exploatabile în subteran, rezervele industriale pot asigura producþia1 pentru
cca 70 ani. Totodatã, din rezervele de lignit exploatabile în carierã rezervele
industriale pot asigura producþia pentru 45 ani (tabelul nr. 18).
Tabelul nr. 18
Gradul de asigurare a producþiei din rezervele de lignit
ºi cãrbune brun existente la 01.01.1990
UM
A. Total rezerve de bilanþ
- rezerve industriale
B. Gradul de asigurare a producþiei din
rezervele industriale
C. Calitatea medie a rezervelor în exploatare
- puterea medie calorificã
- conþinutul mediu de cenuºã

mil. t
mil. t

Cantitate
subteran carierã
1.268,1
1.845,7
830,9
1.713,7

ani

70

45

kcal/kg
%

1.826
25,46

1.672
25,60

Sursa: Date de la Ministerul Resurselor ºi Industriei, Departamentul Minelor.

În varianta a III-a s-au luat în considerare, în principal, parametrii
prevãzuþi în documentaþiile tehnico-economice actuale de menþinere ºi
dezvoltare a capacitãþilor de producþie.
1

Nivelul producþiei este cel estimat pentru anul 1990, de 38 mil. t la exploatare în cariere
ºi de 12 mil. t la exploatarea în subteran.
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În a II-a variantã s-a þinut seama de nivelul parametrilor tehnicoeconomici existenþi ca urmare a situaþiei actuale a dotãrilor ºi lucrãrilor
miniere.
În prima variantã s-a luat în considerare influenþa modernizãrii liniilor
tehnologice (din mine ºi cariere) asupra nivelului indicatorilor intensivi ºi
extensivi de utilizare a echipamentelor ºi utilajelor. Astfel, la realizarea
primei variante (tabelul nr. 19) s-au avut în vedere volumul rezervelor totale
de lignit ºi cãrbune brun extrase la 01. 01.1990 (de 3,1 mld. t din care 1,8
mld. t în cariere ºi 1,2 mld. t în subteran) rezervele industriale
corespunzãtoare acestora au fost recalculate ºi se estimeazã cã la nivelul
anului 2000 acestea vor asigura producþia pentru aproximativ 59 ani la
exploatarea în cariere ºi 49 ani la exploatarea în subteran.
Tabelul nr. 19
Variante ale evoluþiei producþiei de lignit
ºi cãrbune brun în perioada 1991-2000
Total lignit ºi cãrbune brun, din care în:
- carierã
- subteran
Total lignit ºi cãrbune brun, din care în:
- carierã
- subteran
Total lignit ºi cãrbune brun, din care în:
- carierã
- subteran

Varianta 1991 1992
I
39,0 41,0
26,0 25,5
13,0
13,5 15,5
II
47,0 51,0
35,7 39,2
11,3 11,9
III
50,0 52,0
35,5 37,0
14,5 15,0

1993
44,0
27,5
16,5
59,3
45,9
13,4
63,0
46,3
16,7

1994
55,0
36,0
19,0
64,8
50,5
14,3
68,0
48,5
19,5

Sursa: Calculat la ICRISI, dupã date de la Departamentul Minelor ºi ICITPML Craiova.

Prognoza producþiei în cele trei variante a avut în vedere ºi creºterea
capacitãþilor de producþie. Astfel, faþã de 1990, nivelul capacitãþilor de
producþie va creºte, pânã în anul 2000 cu 70-150% la exploatãrile în carierã
ºi cu 36-54% la exploatãrile în subteran (tabelul nr. 20).
Creºterea capacitãþilor de producþie pânã în anul 2000 are în vedere
exploatarea la capacitatea de profil a unui numãr de 15 mine ºi cariere,
atragerea în circuitul productiv a trei perimetre, precum ºi retehnologizarea
liniilor tehnologice din subteran ºi din cariere.
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Tabelul nr. 20
Variante ale evoluþiei capacitãþilor de producþie
(pentru lignit ºi cãrbune brun) în anii 1995-2000

Total lignit ºi cãrbune brun

- subteran

- carierã

Varianta
I
II
III
I
II
III
I
II
III

1995
68,5
70,6
60,0
15,2
16,0
13,0
53,3
54,6
47,0

- mil. t 2000
80,9
75,2
65,5
14,8
18,3
14,1
66,1
57,4
51,4

Sursa: Date de la ICITPML – Craiova.

Ca urmare a creºterii capacitãþilor de producþie (ce rezultã din cele
trei variante) se va înregistra ºi o sporire a producþiei nete de lignit ºi
cãrbune brun (de 70-140% la exploatãrile în carierã ºi 40-70% la
exploatarea în subteran). Pentru obþinerea acestor producþii este necesarã
atingerea capacitãþii de profil (la unele exploatãri în carierã sau în subteran),
punerea în exploatare a perimetrelor noi, modernizarea excavatoarelor,
benzilor de transport, maºinilor de haldat, complexelor mecanizate,
combinelor de abataj etc. Din producþia totalã estimatã pentru anul 2000,
81% se va realiza prin exploatarea în carierã, iar aproximativ 19% prin
exploatarea în carierã, iar aproximativ 19% prin exploatarea în subteran.
Deoarece în prima variantã este prevãzutã modernizarea liniilor
tehnologice, a investiþiilor necesare pentru menþinerea ºi dezvoltarea
capacitãþii, aceasta necesitã instituþii suplimentare faþã de varianta a II-a
(anexa nr. 5).
Totodatã, în prima variantã s-au prevãzut lucrãri de modernizare a
liniilor tehnologice, prin achiziþionarea unor excavatoare cu performanþe
tehnice superioare (tip compact C. 3150), dispecerizare, instalaþii interfonice
etc., precum ºi deschiderea, menþinerea ºi dezvoltarea capacitãþilor
existente, ceea ce necesitã un fond de investiþii suplimentar de peste 25
mld. lei faþã de varianta a III-a.
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În vederea retehnologizãrii trebuie prevãzute investiþii, atât din þarã,
cât ºi din import care pot contribui la creºteri suplimentare ale producþiei, în
perioada 1991-2000.
În ceea ce priveºte dotarea carierelor ºi minelor cu utilaje de
descopertã ºi pregãtire minierã trebuie avutã în vedere suprafaþa de lucru
sau adâncimea de exploatare. În acest sens, utilajele tehnologice existente
nu pot contribui la majorarea producþiei extrase deoarece au un grad de
uzurã avansatã1.
De aceea, pentru perioada 1991-2000, se impune atât dotarea cu
utilaje noi a minelor ºi carierelor (tabelul nr. 21), cât ºi modernizarea
complexelor din abataj2 (prin achiziþionarea din import a unor instalaþii
hidraulice, instalaþii electrice, îmbunãtãþirea transportului, instalaþii cu
interfoane etc.), ceea ce va determina o producþie de lignit suplimentarã.
Tabelul nr. 21
Dotarea cu utilaje a minelor ºi carierelor în perioada 1991-2000,
comparativ cu anul 1990
Utilajul
Excavator cu rotor
Maºinã de haldat
Transportor cu bandã

1990
95
42
380

1991
100
48
390

1995
112
66
565

2000
136
72
650

Sursa: Date de la Departamentul Minelor.

Preþurile de bazã la lignit ºi cãrbune brun au fost stabilite conform
Hotãrârii Guvernului României nr.1109/19903 pornind de la preþurile externe
transformate în lei la paritatea de 1$ = 35 lei.
1

2

3

Gradul de utilizare a timpului anual de lucru este de 38% la combinele de înaintare, de
47% la combinele de abataj ºi de 58% la complexele de abataj, iar timpul afectat
reparaþiilor ºi mutãrii utilajelor, în funcþie de frontul de lucru, reprezintã 50% din fondul
total de timp.
În prezent, este necesar ca utilajele din dotare care sunt în funcþiune, sã fie reparate
sau casate (unde este cazul) astfel încât ele sã nu mai constituie surse de încãrcare a
costurilor unitãþilor miniere.
Departamentul Minelor a întocmit lista preþurilor cu ridicata pentru cãrbunii energetici,
preþuri negociate în baza HG nr. 1109/1990. În aceastã listã sunt cuprinse preþurile cu
ridicata ale lignitului ºi cãrbunelui brun pe bazine carbonifere ºi pe mine, în funcþie de
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Comparativ cu lignitul care se importã (la 13 $ /t) cel obþinut din
producþia internã, de calitate inferioarã, a fost apreciat la un preþ mediu de
livrare la 10$/t deci 350 lei/t.
Costurile lignitului ºi cãrbunelui brun stabilite de fiecare unitate
minierã în parte vor fi influenþate de noilor preþuri ale producãtorilor de
materii prime ºi materiale. De exemplu: lemnul de minã e livrat de peste 20
de întreprinderi, fiecare având alte preþuri de livrare; cimentul e livrat de cca
15 producãtori cu preþuri diferite; la explozivi ºi produse din metalurgie este
aceeaºi situaþie etc.
Deºi lignitul ºi cãrbunele brun sunt resurse energetice primare
deosebit de importante pentru balanþa energeticã a þãrii, în acelaºi timp
aceºtia sunt ºi consumatori de energie. Astfel, pentru extracþia lignitului ºi
cãrbunelui brun din subteran se consumã peste 15 kWh/t, iar la extracþia în
cariere peste 30 kWh/t (tabelul nr. 22).
Tabelul nr. 22
Consumul energetic la exploatarea lignitului
ºi cãrbunelui brun în perioada 1989-1991
UM
Lignit ºi cãrbune brun, inclusiv descopertã
- subteran
kWh/t
• energie electricã
- carierã
kWh/t
• energie electricã
kgcc/t
• combustibil

Realizat
1989

Estimat
1990
1991

13,77

16,00

15,66

25,71
4,20

26,70
4,20

26,70
4,20

Sursa: Date de la Departamentul Minelor.

Deoarece, începând cu 01.01.1990, conform dispoziþiilor legale, toate
unitãþile extractive, plãtesc energia electricã cu tarife noi, cheltuielile cu
energia ºi combustibilul vor creºte la exploatãrile în subteran, în medie cu 78%, iar la exploatãrile în carierã cu aproximativ 40%.

calitatea produsului ºi de puterea calorificã, urmând ca ele sã fie definitivate pentru
fiecare produs minier în parte.
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Producþia de lignit ºi cãrbune brun estimatã se va obþine, în principal,
prin exploatarea în carierã ceea ce va mãri volumul de descopertã (tabelul
nr. 23).
Tabelul nr. 23
Volumul ºi raportul de descopertã la exploatarea lignitului în carierã
Varianta

I
II
III

Volum
Raport de
Volum
Raport de
Volum
Raport de
descopertat descopertã descopertat descopertã descopertat descopertã
în anul 1990
- mc/t
în anul 1995
- mil./t
în anul 2000
- mc/t
- mil. mc
- mil. mc
- mil. mc
158,3
5,6
296,9
6,3
305,8
6,4
158,3
5,4
300,8
6,1
310,9
6,2
164,7
5,6
328,5
6,2
410,2
6,3

Sursa: Date de la Departamentul Minelor.

Astfel, pânã în anul 2000, atât raportul de descopertã, cât ºi volumul
de descopertã vor creºte, ceea ce va determina sporirea suprafeþelor
ocupate cu halde de steril.
Dacã din punct de vedere economic, exploatarea în carierã este mult
mai eficientã decât cea în subteran, din punct de vedere ecologic, aceastã
metodã contribuie la distrugerea terenurilor. De aceea, la deschiderea unor
noi câmpuri miniere, trebuie sã se acorde o atenþie sporitã mãsurilor de
protecþie a solului. Problema care se pune, în prezent, este aceea a redãrii
în circuitul productiv a suprafeþelor afectate de exploatarea minierã din anii
precedenþi, suprafeþe care au fost dezafectatã ºi sunt degradate.
Având în vedere cã exploatarea resurselor naturale, luatã în
ansamblu, nu înregistreazã profituri ci pierderi, propunem înfiinþarea de
unitãþi specializate (eventual finanþate de la buget) care sã se ocupe de
redarea în circuitul agrosilvic a terenurilor afectate de exploatarea resurselor
naturale. Pentru terenurile ce urmeazã a fi scoase din circuitul productiv
începând cu 1991, unitãþile miniere vor trebui obligate prin lege sã le refacã,
pe mãsura dezafectãrii lor.
*
*
*
Din analizele efectuate rezultã cã, pe ansamblu, în activitatea de exploatare a lignitului ºi cãrbunelui brun, se va lucra cu pierderi care, printr-o
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politicã de stabilire corectã a preþurilor de livrare, în funcþie de preþurile de
producþie, se vor putea reduce progresiv.
Situaþia energeticã mondialã, în general, ºi, în mod special, cea a
României, va face ca la sfârºitul secolului, necesarul de energie primarã
solicitat de economia naþionalã sã fie asigurat, în mare parte, de cãrbunele
energetic, în special cel inferior.
Obþinerea din producþia internã a cãrbunilor inferiori se va face cu
eforturi destul de mari, deci cu costuri de producþie ridicate care vor depãºi
(la unele unitãþi miniere) nivelul preþurilor de livrare, chiar ºi în condiþiile
liberalizãrii preþurilor.
De aceea, pentru reducerea costurilor de producþie sub nivelul
preþurilor de livrare trebuie luate o serie de mãsuri ce vizeazã:
a) Creºterea calitãþii cãrbunelui extras ºi livrat prin: stabilirea calitãþii pe
zone, cu precizarea corectã a soluþiilor tehnologice; implementarea, în
zonele în care stratele au intercalaþii mari, a tehnologiilor de susþinere
cu stâlpi individuali ºi puºcare selectivã; corelarea tehnologiilor de
abataj mecanizat cu grosimea stratelor în scopul evitãþii excavãrii în
vatra sau tavanul abatajului; separarea fluxului de transport al
sterilului de cel de cãrbune la lucrãrile de deschidere, pregãtire ºi
întreþinere; obligativitatea sortãrii întregii producþii etc.
b) Creºterea capacitãþii anuale a unitãþilor miniere prin: reducerea
întreruperilor accidentale cauzate de fiabilitatea redusã a unor utilaje
ºi subansamble ale acestora; importul unor subansamble în prezent
deficitare, importul de combine de abataj cu înãlþimea de tãiere mai
mare de 2,9 m ce pot fi adaptate la susþineri mecanizate indigene, în
curs de experimentare, care permit extragerea stratelor cu grosimi
pânã la 4 m; uzinarea modelelor moderne de utilaje noi concepute la
unele firme specializate care sã urgenteze adaptarea complexelor
destinate exploatãrii zãcãmintelor cu condiþii grele; restructurarea
activitãþii de producþie prin orientarea exploatãrii în mine, experimentarea ºi implementarea de tehnologii specifice fiecãrui zãcãmânt etc.
c) Evitarea staþionãrii fronturilor de lucru prin: creºterea numãrului de
foraje ºi organizarea activitãþilor de asecare ca activitãþi independente, cu sarcini proprii, dotate corespunzãtor cu utilaje ºi materiale.
d) Reducerea ponderii cheltuielilor constante în costul de producþie
(cotele de regie ºi beneficiu la unitãþile producãtoare de utilaje) pentru
scãderea preþurilor utilajelor ºi a ponderii amortizãrii reducerea personalului auxiliar conform necesitãþilor reale ale producþiei obþinute, mai
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ales în cariere unde o serie de activitãþi se pot desfãºura într-un singur schimb (expediþie, atelier); executarea în regie proprie a serviciilor
de reparaþii, transport, lucrãri de terasamente etc.
e) Utilizarea forþei de muncã corespunzãtor calificatã, prin eliminarea
excesului de forþã de muncã necalificatã ºi dirijarea ei cãtre alte
sectoare de activitate, policalificarea personalului (prin ºcoli
profesionale ºi reînfiinþarea ºcolilor medii tehnice pentru pregãtirea de
maiºtri), specializarea în þarã sau strãinãtate a tuturor ce lucreazã cu
utilaje ºi tehnologii noi, informarea ºi pregãtirea specialiºtilor privind
nivelul tehnic ºi al tehnologiilor existente pe plan mondial.
f) În acelaºi timp pentru îmbunãtãþirea activitãþii de extracþie a lignitului
ºi creºterea producþiei se impune mãrirea gradului de utilizare a
timpului calendaristic de lucru ºi creºterea randamentului teoretic al
utilajelor (prin aplicarea unor mãsuri de îmbunãtãþire a timpilor de
funcþionare ºi organizare a muncii).

3.4. Huila
Rezervele de huilã1 ale României sunt situate în proporþie de 95% în
bazinul Vãii Jiului ºi de 5% în Banat. Nivelul parametrilor tehnico-economici
ai produselor miniere obþinute prin prepararea huilei (huila energeticã ºi
huila cocsificabilã este dependent de calitatea rezervelor exploatate.
Din totalul rezervelor geologice exploatabile, peste 78% sunt în
exploatare ºi pot asigura producþia pentru o perioadã de 100 ani. Cu toate
acestea, trebuie subliniat faptul cã volumul rezervelor posibile de valorificat
este mult mai redus datoritã, în principal, urmãtorilor factori:
a) condiþiile geologice-miniere de exploatare, caracterizate prin
intense tectonizãri ale stratelor, neuniformitatea acestora (fapt care
îngreuneazã exploatarea ºi limiteazã posibilitãþile de mecanizare
complexã a lucrãrilor din abataj) ºi cu predispoziþie la aprindere;
b) epuizarea rezervelor de calitate superioarã ºi a celor situate în
mijlocul bazinelor (în cazul zãcãmintelor din Valea Jiului) ceea ce
impune exploatarea perimetrelor din extremitãþile acestuia (unde
condiþiile de exploatare sunt grele ºi foarte grele, iar caracteristicile
calitative sunt inferioare);
1

Rezervele de huilã ale þãrii noastre sunt formate din huile de gaz slab cocsificabil (22%
din zãcãminte), huile de gaz flambate, de asemenea, slab cocsificabile (25% din
zãcãminte), huile pentru cocs (10% din zãcãminte) ºi huile energetice fãrã proprietãþi
de cocsificare (43% din zãcãminte).
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c) productivitatea scãzutã a utilajelor tehnologice din dotarea abatajelor cu front lung din bazinul Vãii Jiului etc. În ceea ce priveºte rezervele de perspectivã acestea sunt mici (cca 10% din potenþialul
total) ºi sunt situate, de regulã, în extinderea zãcãmintelor
cunoscute. Deºi conþinutul de cenuºã din zãcãmânt este relativ
redus (15-25%) totuºi datoritã structurii complexe a stratelor,
produsele miniere se realizeazã cu un conþinut de cenuºã de 4050%, cu efecte negative asupra randamentului de preparare. Din
aceastã cauzã indicele de recuperare a huilei spãlatã pentru cocs
este de aproximativ 28,8% (tabelul nr. 24), chiar în condiþiile dotãrii
preparaþiilor din Valea Jiului cu cele mai selective utilaje ºi
aplicarea unor tehnologii moderne. O situaþie asemãnãtoare o
prezintã huila energeticã, unde, din acelaºi cauze indicele de
recuperare la huila spãlatã este de 38,6%.
Tabelul nr. 24
Indicele de recuperare a produselor miniere rezultate din prepararea
huilei brut extrase, în România, în anul 1989
-% Indicele mediu
din care la:
de recuperare IPC Valea Jiului CM
Petroºani
Banat
Indicele de recuperare a huilei nete din
huila brut extrasã
Indicele de recuperare a huilei cocsificabile
din huila brut extrasã
Indicele de recuperare a huilei energetice
(mixte + ºlam) din huila brut extrasã

68,2

67,5

82,1

29,4

28,9

38,6

38,8

38,6

43,5

Sursa: Calculat dupã datele preluate de la Combinatul Minier Valea Jiului Petroºani ºi
Combinatul Minier Banat.

Deci, gradul de asigurare cu rezerve nu este un indicator destul de
relevant deoarece, condiþiile de zãcãmânt influenþeazã activitãþile de
extracþie a huilei, iar calitatea zãcãmântului influenþeazã nivelul parametrilor
tehnico-economici ai preparãrii.
Din aceste cauze cheltuielile de producþie pe tona de produs minier
sunt foarte ridicate. De exemplu, în anul 1989, pierderile înregistrate în
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activitatea de extracþie ºi separare a huilei au reprezentat 17,6% (2,25 mld.
lei) din totalul pierderilor înregistrate la nivelul ramurii. Printre cauzele
specifice care au condus la aceastã situaþie, pe lângã influenþa condiþiilor
geominiere menþionate anterior putem enumera: exploatarea unor perimetre
din extremele bazinelor care necesitã cheltuieli mari, necesitatea introducerii
în uzinele de preparare a întregii cantitãþi de huilã brut extrasã din subteran
pentru producþia de cãrbune cocsificabil (datoritã calitãþii inferioare a
zãcãmintelor), productivitatea scãzutã a utilajelor etc. La acestea se adaugã
ºi creºterea preþurilor de achiziþie ale utilajelor tehnologice în condiþiile
scãderii performanþelor acestora, starea necorespunzãtoare a unor mine
datoritã neexecutãrii la timp la volumul prevãzut a lucrãrilor de întreþinere ºi
reparaþii (din cauza ritmurilor ridicate de producþie ºi a lipsei de forþã de
muncã, în special, a celei calificate)
Analizând rezultatele obþinute în extracþia ºi prepararea huilei pe
primele nouã luni ale anului 1990, se constatã cã s-a realizat aproximativ
60% din producþia prevãzutã iniþial în acest an.
Nerealizarea producþiei prevãzute a fost motivatã de reducerea
fondului de timp disponibil prin reducerea sãptãmânii de lucru ºi a duratei
schimbului ºi prin numãrul mare de pensionãri. Eliberarea unei pãrþi din
forþa de muncã prin pensionare a fost compensatã de noile angajãri astfel
încât numãrul total de muncitori nu a fost afectat. Cu toate acestea, a
scãzut productivitatea muncii cu peste 25% datoritã, în parte, slabei
calificãri a noilor angajaþi, scãdere care este principala cauza a nerealizãrii
producþiei.
Neasigurarea cantitãþii de huilã energeticã prevãzutã iniþial s-a
repercutat asupra creºterii consumului de pãcurã în termocentrale cu efecte
negative asupra economiei naþionale, mai ales în ultima perioadã, când s-au
înregistrat creºteri spectaculoase ale preþului þiþeiului. Totodatã, s-a
înregistrat ºi o sporire a consumurilor specifice de energie electricã pe tona
de huilã extrasã ºi preparatã (113,2 kW/t) în 1990 faþã de 72,1 kWh în
1989), implicit creºterea costurilor de producþie cu 48,4 lei/t, din aceastã
cauzã efectele acestor creºteri se vor resimþi în perioada urmãtoare datoritã
alinierii preþului unui kWh consumat de producãtorii de bunuri materiale, la
preþul plãtit de populaþie.
Toate aceste aspecte au influenþat negativ nivelul costurilor de
producþie ºi al cheltuielilor la 1.000 lei producþie marfã care au înregistrat
creºteri deosebit de mari în primele nouã luni ale anului 1990 (de la 1.495,6
lei la 2.659,3 lei la huila brutã extrasã ºi de la 1.077,3 la 1.410,5 la huila
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netã). Ca urmare, pierderile înregistrate în activitatea de exploatare a huilei
au fost în aceastã perioadã a anului 1990 de 62,4% la huila brut extrasã ºi
de 29% la huila netã.
În ceea ce priveºte structura costurilor de producþie s-au produs
modificãri apreciabile în ceea ce priveºte ponderea unor elemente de cheltuieli. Astfel, a crescut substanþial ponderea cheltuielilor cu munca vie (peste
13%) ca urmare a mãsurilor cu caracter social luate la începutul anului 1990
(tabelul nr. 25). Aceste mãsuri n-au condus la o creºtere corespunzãtoare a
productivitãþii muncii având drept rezultat creºterea costurilor.
Tabelul nr. 25
Structura costurilor de producþie la huilã brut extrasã în Valea Jiului
în anul 1989 ºi în primele 9 luni ale anului 1990
1989
9 luni 1990
lei/t
%
lei/t
%
Costuri unitare, din care:
633,9 100,0 1.148,3 100,0
Cheltuieli materiale din care:
402,5
63,5
578,9 50,4
- materii prime ºi materiale
135,9
21,4
193,2 16,8
- combustibil, energie ºi apã
28,5
4,5
52,5
4,6
- amortizare
163,2
25,8
254,7 22,2
- alte cheltuieli materiale
74,9
11,8
78,5
6,8
Cheltuieli cu munca vie
231,4
36,5
569,4 49,6
Retribuþii
155,7
24,6
390,2 34,0
Impozit pe retribuþii
27,1
4,2
68,4
5,9
C.A.S.
25,8
4,1
64,5
5,6
Contribuþii la fondul de cercetare ºi dezvoltare tehnicã
0,7
0,1
5,4
0,5
Alte cheltuieli cu munca vie
22,1
3,5
40,9
3,6
Sursa: Calculat pe baza datelor preluate de la CM Valea Jiului.

Datoritã faptului cã fundamentarea producþiei este necesarã sã se
facã pe baza capacitãþilor de producþie reale, trebuie sã fie reanalizatã ºi
situaþia rezervelor existente precum ºi reevaluarea lor în actualele condiþii,
în scopul aprecierii cât mai corecte a eficienþei economice a valorificãrii lor;
astfel, zãcãmintele de huilã au fost încadrate în cl. III de complexitate
geologicã având în vedere gradul de tectonicizare ºi neuniformizare în
dezvoltarea stratelor care îngreuneazã exploatarea ºi limiteazã posibilitatea
de mecanizare complexã a lucrãrilor în abataj. În perioada trecutã au fost
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declarate fictiv punerii în funcþiune de capacitate care nu reflectã realizarea
la întreprinderile miniere. Astfel, o parte din abatajele puse în funcþiune au
înlocuit alte abataje ieºite din funcþiune, deci nu au contribuit la creºterea
capacitãþii de producþie existente, ci la menþinerea acestora. De altfel, o
caracteristicã în minerit o constituie necesitatea unui volum mare de
investiþii pentru menþinerea capacitãþilor de producþie (cca 40% din totalul
fondurilor de investiþii). De asemenea, în industria minierã sunt destul de
frecvente cazurile de pierderi de capacitate datoritã, în principal, focurilor
din zãcãmânt, înrãutãþirii imprevizibile ale condiþiilor geominiere (infiltraþii
acvifere, apariþia de hidrocarburi lichide ºi gaze etc.). Mai mult, aceste
condiþii grele impun luarea de mãsuri suplimentare de securitate, care
conduc, implicit, la reducerea capacitãþilor ºi diminuarea producþiei pe
durate de timp nedeterminate.
Reevaluarea capacitãþilor s-a efectuat în condiþiile noului program de
lucru (255 de zile lucrãtoare pe an faþã de 365 de zile în anii anteriori) ceea
ce reprezintã o reducere a timpului efectiv de lucru, implicit o reducere
considerabilã a capacitãþilor de producþie (tabelul nr. 26).
În funcþie de capacitãþile de producþie existentã, astfel reevaluate, ca
ºi de extinderea de capacitãþi care vor avea loc în urmãtorii ani, s-au alcãtuit
trei variante privind evoluþia nivelurilor de producþie pânã la orizontul anului
2000 (tabelul nr. 27).
Tabelul nr. 26
Evoluþia capacitãþilor de producþie în extracþia huilei
în anii 1991,1995 ºi 2000
Capacitate CapacitaEvoluþia capacitãþilor de producþie
declaratã, tea realã, 1991 1995
Creºtere
2000
Creºtere
31.12.1989
1990
1991-1995,%
1995-2000,%
Total huilã,
din care:
Valea Jiului
Banat

16.015
15.670
700

6.955
6.725
345

7.147 8.801
6.917 8.541
230 260

Sursa: prelucrat dupã date de la Departamentul Minelor.

23,1
23,5
13,0

10.337
10.077
260

17,5
16,0
-
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Tabelul nr. 27
Evoluþia producþiei de huilã ºi a gradului de utilizare
a capacitãþilor de producþie, în 1991-2000
UM
Producþia totalã huilã brutã
Varianta I
II
III
Producþia totalã huilã
Varianta I
II
III
din care:
- huilã cocsificabilã
Varianta I
II
III
- huilã energeticã
Varianta I
II
III
Indicele de recuperare a huilei nete din huila brutã
Varianta I
II
III
Indicele de utilizare a capacitãþilor de producþie
Varianta I
II
IIIa
Notã:

1991 1995 2000

mil. t
mil. t
mil. t

6,0
6,0
7,7

7,5
7,6
9,6

8,9
9,3
11,5

mil. t
mil. t
mil. t

4,3
4,3
5,2

5,0
6,5
6,5

5,6
7,6
7,6

mil. t
mil. t
mil. t

1,7
1,1
1,9

2,1
1,3
2,4

2,2
1,7
2,8

mil. t
mil. t
mil. t

2,6
3,2
3,2

2,9
3,9
4,1

3,6
4,6
4,2

71,6
71,6
67,5

66,6
68,4
67,7

65,2
67,7
66,1

84,5
84,5
87,5

85,2
86,3
88,0

86,4
90,3
88,5

%
%
%

a

Aceastã variantã presupune o creºtere a capacitãþilor de producþie de 24% în
1991, 24% în 1995 ºi 26% în anul 2000.

Sursa: preluatã dupã date de la Departamentul Minelor.
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Astfel:
− în varianta I s-au avut în vedere nivelurile preliminate la
Departamentul Minelor care preconizeazã un grad de utilizare a
capacitãþilor de producþie între 84,5% ºi 86,4%;
− în varianta a II-a s-a pornit de la premisa unei mai bune utilizãri a
capacitãþilor de producþie ceea ce ar permite obþinerea unui spor
de producþie, în special, în anii 1995 ºi 2000;
− în ceea ce priveºte varianta a III-a, producþiile respective s-ar
putea obþine numai în cazul creºterii, atât a capacitãþilor de
producþie, cât ºi a gradului de utilizare a acestora.
Problema gãsirii unor soluþii eficiente din punct de vedere tehnicoeconomic prin care, din aceeaºi cantitate de cãrbune brut extras, sã se
obþinã cantitãþi cât mai mari de huilã cocsificabilã de calitate superioarã cu
conþinut mediu de cenuºã de 9% ºi huilã energeticã cu putere calorificã
medie de 3.300 kcal/kg), constituie o preocupare permanentã a cercetãtorilor
din domeniul minier înrãutãþirea calitãþii huilei extrase diminueazã posibilitãþile de obþinere a unor cantitãþi sporite de huilã cocsificabilã ºi energeticã
superioarã calitativ determinând creºterea eforturilor de preparare ºi,
implicit, diminuarea eficienþei activitãþilor economice respective.
Este ºtiut faptul cã în industria extractivã, în general, nivelul preþurilor de
lucrare nu acoperã nivelul costurilor de producþie, de aceea întreprinderile
de exploatare a huilei au fost subvenþionate de stat. Aceastã subvenþionare
va fi necesarã ºi în viitor, în special, datoritã liberalizãrii preþurilor.
Astfel, prin Hotãrârea Guvernului nr. 1109/1990 s-au stabilit preþurile
medii pentru huilã prin transformarea în lei a preþului extern de comercializare (la un nivel de 35 lei/dolari).
Având în vedere creºterile de preþuri la materialele utilizate în
extracþia ºi prepararea huilei (lemn de mânã, cherestea, armãturi, covor
cauciuc, reactivi ºi alte produse chimice), la energie ºi combustibil, precum
ºi a creºterii cheltuielilor cu munca vie (cu cca 4% la CAS ºi introducerea
unei prime în valoare de 4% la fondul de salarii pentru ajutorul de ºomaj),
costurile vor cunoaºte creºteri spectaculoase. Trebuie menþionat faptul cã,
deocamdatã nu s-au negociat preþurile la materiale, deci încã nu se pot face
calcule exacte în ceea ce priveºte nivelul costului. Totuºi având în vedere
cã indicii de creºtere a preþurilor la materiale se vor situa între 2 ºi 4,
costurile vor depãºi cu mult mai mult preþurile de livrare decât în prezent.
Ca atare, ºi în viitor se vor obþine cu eforturi sporite huilã cocsificabilã
ºi huilã energeticã.
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Nu trebuie omis faptul cã multe exploatãri miniere din bazinul Valea
Jiului sunt relativ vechi, iar pentru menþinerea capacitãþilor de producþie sau
pentru obþinerea unor sporuri de producþie sunt necesare investiþii
suplimentare (în perioada 1996-2000, volumul investiþiilor alocate pentru
extracþia huilei vor creºte cu 2,1% faþã de perioada 1991-1995).
Pentru îmbunãtãþirea activitãþilor din industria extractivã s-a prevãzut,
prin progresul de retehnologizare ºi dotare a întreprinderilor miniere de
extracþie ºi preparare a huilei, un efort valutar de 53.859,5 mii dolari, în
scopul creºterii capacitãþilor de producþie. Programul vizeazã dotarea cu
utilaje pentru executarea lucrãrilor de deschidere ºi pregãtire minierã,
metodele de exploatare, modernizarea transportului ºi creºterea securitãþii
muncii. Totuºi, este dificil sã se asigure funcþionarea normalã a unitãþilor
miniere în paralel cu modernizãri radicale care sã
permitã efecte ºi substanþiale. De aceea, acest program nu poate
schimba esenþial nici conceptul de deschidere a câmpurilor miniere ºi nici
introducerea masivã a unor tehnologii noi în domeniul extracþiei:
transportului, aerajului etc. De la etapã la etapã acest program trebuie
revizuit ºi completat pentru a se asigura dotarea necesarã ºi funcþionarea
normalã a unitãþilor miniere.

Capitolul 4. APORTUL HIDROENERGIEI, ENERGIEI
NUCLEARE ªI A RESURSELOR ENERGETICE
REFOLOSIBILE LA ACOPERIREA
NECESARULUI DE ENERGIE

4.1. Hidroenergia
În balanþele energetice, contribuþia hidroenergiei diferã sensibil de la
un continent la altul, de la o þarã la alta în ceea ce priveºte producþia ºi
utilizarea sa în funcþie de potenþialul indigen de dezvoltarea tehnicã ºi tehnologicã, de densitatea populaþiei ºi de structurile de distribuþie a energiei.
Posibilitãþile dezvoltãrii unei baze hidroenergetice ºi a exploatãrii ei
eficiente pot fi apreciate de la estimãrile realiste ale potenþialului
hidroenergetic tehnic1 ºi a celui economic amenajabil.
Studiul sistematic al potenþialului hidroenergetic al României, început
în anul 1950, a permis stabilirea potenþialului hidroenergetic teoretic (74.000
GWh) ºi al celui tehnic amenajabil (39.000 GWh), din care 29,3% reprezintã
Dunãrea.
Potenþialul hidroenergetic tehnic amenajabil are o tendinþã de creºtere
în timp datoritã diversificãrii posibilitãþilor tehnice de realizare a amenajãrilor
hidroenergetice în condiþii geologice ºi topografice dificile, a progreselor
tehnice înregistrate în perfecþionarea planurilor de amenajare ºi a metodelor
de optimizare, în execuþia ºi proiectarea hidroagregatelor ºi a echipamentelor
hidromecanice în sistemele de transport ºi distribuþie a energiei electrice.
Valoarea potenþialului economic amenajabil este o mãrime relativã, în
funcþie de eficienþa economicã a centralelor hidroelectrice comparativ cu
cea a centralelor termoelectrice ºi nucleare, de condiþiile de realizare ºi
finanþare a lucrãrilor, de interesul pe care îl prezintã investiþia la momentul
respectiv pentru alte ramuri ale gospodãririi apelor.
1

Potenþialul hidroenergetic reprezintã totalitatea resurselor disponibile pentru producerea
energiei electrice, inventariate pe un anumit teritoriu; potenþialul tehnic amenajabil
reprezintã capacitatea realã de a obþine producþie de energie electricã prin utilizarea
cursurilor de apã, þinând seama de condiþiile topografice, geologice, hidrologice, de
amplasarea localitãþilor, a cãilor de comunicaþie, de cerinþele de apã prezente ºi de
perspectivã.
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Valorificarea integralã a potenþialului hidroenergetic amenajabil ar
echivala cu asigurarea unei puteri instalate totale de 15 280 MW în cca 805
hidrocentrale cu o producþie totalã de 39.000 GWh. Din numãrul total de
805 hidrocentrale, 22 au capacitate peste 100 MW, însumând cca 6.000
MW ºi 18 au puteri instalate cuprinse între 80 ºi 100 MW, reprezentând cca
11.000 MW; pe fluviul Dunãrea sau utilizând debitele ei, se pot construi 10
hidrocentrale cu o putere instalatã totalã de cca 2.500 MW (tabelul nr. 28).
Tabelul nr. 28
Amenajarea potenþialului hidroenergetic al României
Total potenþial amenajabil în funcþiune la 31.12.1989 Rest de amenajat
Nr. CHE
Pi (MW)
Nr. CHE
Pi (MW) Nr. CHE Pi (MW)
Râuri interioare
795
12.747
114
4.298
681
8.449
Dunãre
10
2.533
3
1.276
7
1.257
TOTAL
805
15.280
117
5.584
688
9.696
Sursa: Date de la Departamentul Energiei Electrice ºi Termice – M.R.I.

Aceste aprecieri sunt orientative, deoarece într-un interval mare de
timp, progresul tehnicii ºi tehnologiilor aplicate în construcþiile hidrotehnice
pot permite valorificarea unui numãr de amplasamente considerate anterior
prohibite din punct de vedere tehnic ºi economic: metoda obþinerii
terenurilor etanºe din unele poroase, dezvoltarea metodelor ºi instalaþiilor
de lucru din subteran transportul unor cantitãþi mari de material, utilizarea
elementelor prefabricate ºi a materialelor de construcþie modernã ca ºi
aplicarea metodelor noi în investigaþiile geologice ºi geofizice etc.
La începutul anului 1990, gradul de valorificare al potenþialului hidroenergetic naþional a fost de 36,5% pentru puterea instalatã ºi peste 40%
pentru producþia medie de energie, variind de la max. 76,4% în bazinul Olt,
la minim. 7,1% în bazinul Timiº-Nera; valorificarea bazinului hidroenergetic
al fluviului Dunãrea a depãºit în anul 1989 55%. La nivelul întregii þãri, prin
amenajarea a cca 55% din potenþialul hidroenergetic, în condiþiile tehnice ºi
economice corespunzãtoare, se poate obþine în perioada 1990-2000, peste
5.600 GWh/an, prin exploatarea unei capacitãþi noi instalate de 2.300 MW ºi
totodatã satisfacerea cerinþelor sporite ale altor beneficiare: alimentãri cu
apã potabilã ºi industrialã, irigaþii, navigaþia, atenuarea viiturilor.
În anul 1989, producþia mondialã de energie hidroenergeticã a fost de
aproximativ 1.850 TWh, ceea ce reprezintã cca 19% din potenþialul
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hidroenergetic mondial estimat la 9.700 TWh 21,7% din producþia totalã de
energie electricã. Singurul continent în care energia hidroelectricã este
preponderentã în producþia de energie electricã este America de Sud în
toate celelalte continente acest procentaj are valori reduse (12-26%).
Deºi în ultimii 40 de ani, producþia de energie hidroelectricã a crescut
de 4,5 ori, aportul ei a fost în continuã scãdere atât la satisfacerea
necesarului de energie electricã de la 35,6% în 1950 la 21,7% în 1989, cât
ºi a celui de energie primarã. Aceastã situaþie poate fi consideratã un efect
conjugat al acþiunii mai multor factori, dintre care:
− în þãrile dezvoltate economic, cea mai mare parte a potenþialului
hidro este amenajat, cu excepþia cursurilor de apã mai mici
neintegral valorificate;
− intensificarea ritmului de valorificare a acestei resurse în þãrile în
curs de dezvoltare nu poate compensa diminuarea ponderii
producþiei de energie hidroelectricã a þãrilor dezvoltate economic;
− ritmul deosebit de rapid de creºtere al energeticii nucleare, în
special, în þãrile dezvoltate economic; în 1989 a ajuns sã
reprezinte peste 10% din producþia mondialã de energie electricã.
În consecinþã, procentajul mic din consumul total de resurse
energetice primare asigurat prin valorificarea potenþialului hidroenergetic (în
1989 a fost de 1% pentru Europa de Est, 7% pentru Europa de Vest ºi
America de Nord, 6% pentru toate þãrile CEE) va descreºte pânã în anul
2000, pânã la 4% pentru þãrile CEE. Deºi ponderea energiei hidroelectrice
în producþia totalã de energie electricã este considerabil mai mare (în 1989
de 17% în þãrile CEE, 24% în Europa de Vest, 3% în Europa de Est, 12% în
URSS ºi 19% în America de Nord) se prevede, totuºi, o scãdere relativã, la
orizontul anului 2000, pânã la 13% în þãrile CEE. Acest procentaj diferã de
la o þarã la alta, dar tendinþa este aceeaºi.
Pe plan naþional, opþiunea pentru hidroenergie sintetizeazã analiza
urmãtoarelor aspecte caracteristice tehnologiei de producere a energiei
hidroelectrice: natura resursei energetice; caracteristicile tehnicoeconomice; implicaþiile ecologice ºi sociale.
Energia hidraulicã este o resursã regenerabilã, datoritã circuitului
permanent al apei în naturã ºi face parte integrantã din utilizarea optimã a
ansamblului de resurse de apã.
Procesul de producere a energiei electrice în hidrocentrale, prezintã
particularitãþi tehnice ºi tehnologice, care îl diferenþiazã de cel desfãºurat în
centralele termoelectrice, ºi anume:
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− dependenþa de înãlþimea de cãdere, specificã fiecãrei amenajãri;
dependenþa de natura stohasticã a proceselor naturale hidrologice
majorã în cazul hidrocentralelor pe firul apei, dependenþa soluþionãrii tehnice de configuraþia geograficã a zonei ºi a geologiei ei;
− manevrabilitatea ridicatã în exploatare, capabilã sã preia cu uºurinþã
energia modulatã datã de variaþiile de sarcinã ale consumatorilor;
− lanþul energetic al transformãrii energiei hidraulice ca sursã de
energie primarã în energie electricã, ca formã de energie
secundarã, are un randament ridicat de cca 70-85%; aceastã
tehnologie, verificatã atât pentru amenajãri mari, cât ºi pentru cele
mici înregistreazã consum propriu tehnologic de energie electricã
mult mai mic decât înregistrat în termocentrale sau centrale
nucleare (max. 2%), pierderi de energie ºi putere în reþelele de
transport (3-5%) ºi de distribuþie (5-8%), în funcþie de putere,
distanþã ºi caracteristicile tehnice ale reþelei (tabelul nr. 29).
Tabelul nr. 29
Consumul propriu tehnologic al hidrocentralelor, în anul 1989
-% Bazinul hidrografic
Râuri interioare
Dunãre

Consumul propriu tehnologic
1,04
0,389

Sursa: Date de la Departamentul Energiei Electrice – M.R.I.

Principalii indicatori tehnologici care reflectã diferitele condiþii de
exploatare ale amenajãrilor hidroenergetice sunt mãrimi constante pentru o
anumitã amenajare hidroenergeticã (puterea instalatã, puterea disponibilã
maximã ºi cea asiguratã) ºi mãrimi variabile în timp (puterea disponibilã,
utilizabilã ºi în funcþiune).
Indicatorii tehnologici, în strânsã corelaþie cu evaluarea realistã a
potenþialului tehnic amenajabil ºi cu indicatorii economici pot prefigura
posibilitãþile dezvoltãrii hidroenergeticii pornind de la nivelul actual de
dezvoltare. Astfel, puterea instalatã în 1989 în centralele hidroelectrice de
5.584 MW (24,4% din totalul puterii instalate în centralele electrice) va
creºte în anul 1990 cu o 196 MW, prin finalizarea puterii în funcþiune a 10
obiective cu puteri sub 70 MW.
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De altfel, cu câteva excepþii, amenajãrile hidroenergetice aflate în
execuþie sau în curs de avizare au puteri sub 50 MW.
Evoluþia puterii instalate în perioada 1990-2000, corespunzãtoare
ritmului de amenajare a potenþialului hidroenergetic (tabelul nr. 30) reflectã:
− eºalonarea lucrãrilor în curs de finalizare în funcþie de capacitatea
de execuþie a unitãþilor de construcþii-montaj;
− selectarea acelor obiective de investiþie care corespund unor
riguroase analize de eficienþã economicã;
− estimarea capacitãþilor interne de realizare a echipamentelor energetice, de asigurare a materialelor ºi carburanþilor necesari;
− perioada necesarã construirii ºi echipãrii noilor obiective hidroenergetice.
Tabelul nr. 30
Evoluþia puterii instalare în hidrocentrale,
în România, în perioada 1990-2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000
Puteri în funcþiune (MW)
196
251
75
144
395
252
265
Total capacitate hidro (MW) 5.780 6.031 6.106 6.250 6.645 6.897 8.052

Sintetizând, amenajarea a 15% din potenþialul hidroenergetic, în
perioada 1990-2000, va însemna crearea unei puteri suplimentare de 20002200 MW.
În anul 1989 producþia de energie hidroelectricã a fost de 12.628
GWh, ceea ce a reprezentat numai 16,6% din producþia totalã de energie
electricã; ritmul de creºtere a puterii instalate, corelat cu condiþiile
nefavorabile tehnice de exploatare, a determinat în primele 9 luni din 1990,
o producþie de energie electricã (medie multianualã) de 8.143 GWh; cu
toate cã aceastã producþie reprezintã o depãºire a celei preliminate, este cu
10% mai micã decât producþia înregistratã în aceastã perioadã, în 1989.
Încercarea de compensare a scãderii producþiei de termoenergie (cu
15% mai micã decât în primele 9 luni din 1989), prin exploatarea intensivã a
hidrocentralelor, în condiþiile unei succesiuni de ani secetoºi, se repercuteazã
negativ asupra regimurilor optime de funcþionare a agregatelor energetice ºi
a amenajãrilor hidrotehnice.
Variantele de asigurare cu energie hidroelectricã, pentru perioada
1990-1995 ºi orientativ pentru anul 2000 (tabelul nr. 31), se pot stabili luând
în considerare:
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− evoluþia puterii instalate;
− realizarea reparaþiilor planificate la volumul necesar ºi de o calitate
corespunzãtoare în vederea reducerii indisponibilitãþilor datorate
stãrii utilajului;
− realizarea mãsurilor de retehnologizare destinate creºterii fiabilitãþii
ºi randamentelor hidroagregatelor, extinderii acþiunilor de telemecanizare ºi a sistemelor teleinformatice pe cascade cu scopul
optimizãrii funcþionãrii acestora;
− menþinerea disponibilitãþii centralelor hidroelectrice în limita
valorilor optime.
Tabelul nr. 31
Variante ale producþiei energiei hidroelectrice, în perioada 1990-2000
1991
Producþia maximã de
hidroenergie (GWh/an)
Producþia medie de
hidroenergie (GWh/an)
Producþia minimã de
hidroenergii (GWh/an)

1992

1993

1994

1995

2000

13.800 14.700 15.200 15.900 16.900 19.000
13.870 14.400 14.560 14.820 15.450 18.000
13.760 14.300 14.460 14.720 15.350 17.520

Pe baza variaþiei medii, se poate aprecia cã, în perioada 1990-2000,
capacitãþile care vor intra în exploatare vor contribui, alãturi de cele existente, la obþinerea unei producþii de energie hidroelectricã de peste 20.000
GWh în anul 2000, în condiþiile unui an hidrologic mediu (tabelul nr. 32).
Tabelul nr. 32
Evoluþia producþiei de energie hidroelectricã, în perioada 1991-2000
1991 1992 1993 1994 1995 2000
Totalul producþiei de energie hidroelectricã
- an mediu (100%) GWh/an
16.711 17.349 17.542 17.855 18.614 21.687
Totalul producþiei de energie hidroelectricã
- an secetos (83%) GWh/an
13.870 14.400 14.560 14.820 15.450 18.000
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În vederea stabilirii ritmului de dezvoltare ºi a eºalonãrii unui program
de investiþii hidroenergetice, procesul decizional s-a bazat pe informaþiile
studiilor de fezabilitate tehnicã, a analizelor economice ºi a încercãrilor
cuantificare a efectelor specifice ecologice ºi sociale.
Analiza economicã include calculul ºi prognoza nivelului principalilor
indicatori tehnico-economici (puterea asiguratã ºi instalatã, producþia medie
de energie livratã, energia netã, duratã de recuperare a investiþiei
energetice, investiþia totalã, cheltuielile anuale totale, investiþia totalã,
cheltuielile anuale totale, investiþia specificã, costul de producþie ºi aplicarea
unor criterii de eficienþã economicã fie pentru ierarhizarea amenajãrilor
hidroenergetice, fie pentru departajarea soluþiilor de valorificare a surselor
de energie primarã.
Investiþia totalã anualã este un indicator sintetic de apreciere a
efortului economic necesar creãrii amenajãrilor hidroelectrice; experienþa
aratã cã din investiþia totalã, cca 40-50% este utilizatã pentru construcþia
centralei propriu-zise, 30-35% pentru sistemele de distribuþie, iar restul
pentru realizarea sistemelor de transport. Deoarece valorificarea intensivã a
potenþialului hidroenergetic se desfãºoarã, în condiþii din ce în ce mai
dificile, volumul investiþiilor implicate va creºte substanþial (cu 50% în
urmãtorii 10 ani) (tabelul nr. 33) depãºind 50 mld. lei pe cincinal.
Tabelul nr. 33
Evoluþia investiþiei totale anuale în perioada 1990-2000
Investiþii totale anuale, din care:
C+M

1991 1992 1993 1994 1995 2000
9.635 10.142 11.035 12.017 12.540 13.000
7.240 8.545 9.680 9.820 10.333 10.800

Cheltuielile totale anuale, însumând cheltuielile efective la nivelul unui
an pentru producerea energiei electrice se împart în cheltuieli anuale fixe,
legate exclusiv de puterea instalatã (amortizãri, cheltuieli cu personalul,
reparaþii dependente de consumurile care au loc în exploatare, direct
proporþional cu producþia de energie electricã (combustibil, exploatare
curentã).
În aceastã structurã cheltuielile anuale totale prezintã ambele
componente, fixã ºi variabilã, la centralele termoelectrice, nucleare ºi ale
amenajãrile hidroelectrice cu acumulare prin pompaj reducându-se numai la
cheltuielile fixe în cazul amenajãrilor hidrotehnice gravitaþionale în acest
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fonduri fixe, introducerea tehnicii noi, cheltuieli conexe) ºi cheltuieli variabile,
dependente de consumurile care au loc în exploatare, direct proporþional cu
producþia de energie electricã (combustibil, exploatare curentã):
În aceastã structurã cheltuielile anuale totale prezintã ambele
componente, fixã ºi variabilã, la centralele termoelectrice, nucleare ºi ale
amenajãrile hidroelectrice cu acumulare prin pompaj reducându-se numai la
cheltuielile fixe în cazul amenajãrilor hidrotehnice gravitaþionale. În acest din
urmã caz amortismentele reprezintã aproximativ 70%, cheltuielile cu munca
vie cca 10% reparaþiile fondurilor fixe pânã la 20%.
Analiza unui numãr mare de centrale hidroelectrice de tipuri diferite
aratã cã relaþiile între investiþie (I) ºi capacitatea instalatã (Pi), pe de o parte,
ºi între cheltuielile anuale (Can) (capacitatea instalatã) (Pi), pe de altã parte,
pot fi satisfãcãtor aproximate printr-o dependenþã liniarã de forma:
I = A + B · Pi
Can =A’ + B’ · Pi,
unde:
A, B, A’, B‘ sunt valori constante stabilite în funcþie de amplasamentul
ºi tipul centralei: A ºi A’ ºi tipul barajului, iar B ºi B’ de lungimea ºi tipul
lucrãrilor de asigurare cu apã ºi al echipamentului.
Valorile indicatorilor specifici centralelor electrice, costul de producþie
al energiei electrice, investiþia specificã raportatã la unitatea de capacitate ºi
de energie produsã în medie într-un an, înregistreazã o creºtere continuã,
ca efect al majorãrii simultane a volumului investiþiilor anuale.
În cazul amenajãrilor hidroenergetice aflate în execuþie, valorile
indicatorilor diferã într-o gamã largã, în funcþie de condiþiile tehnicoeconomice ºi de durata de realizare a fiecãrui obiectiv în parte: investiþia
specificã pentru unitatea de capacitate (ip) are valori între 20.000 ºi 60.000
de mii lei/kW, investiþia specificã pentru unitatea de energie produsã într-un
an (iE) este cuprinsã între 12 ºi 29 lei/kW/h, iar costul de producþie1 al
energiei electrice între 0,17 ºi 0,36 lei kWh. Costul de producþie obþinut în
producerea energiei electrice în hidrocentrale în 1989 (0,181 lei/kWh) ºi în
primele 9 luni din 1990 (0,285 lei/kWh) se menþine mult sub costul mediu pe
ramurã (0,673 lei/kWh - media pe primele 8 luni ale anului 1990).
Considerând tariful 1.000 producãtor al energiei electrice pe piaþa
externã de 40 $ kWh, þinând seama de pierderile de 15% ºi de cursul de
revenire (35 de lei/$) echivalentul preþului de pe piaþa internaþionalã este:
40 x 1,15 x 35 = 1.610 lei/MWh = 1,610 lei/MWh
1

Fãrã reparaþii capitale.
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Aceastã valoare este superioarã nivelului actual al preþului energiei
electrice livrate în România consumatorilor casnici ºi industriali (0,65
lei/kWh, începând cu 1 noiembrie 1990).
Dinamica acceleratã a volumului principalelor lucrãri la obiectivele
hidroenergetice cu corespondent în creºterea cantitãþii de materiale
consumate în volumul transportat ºi în utilizarea unui numãr mare de utilaje
cu consumuri de energie sporite impune luarea în considerare a
indicatorului “consum cumulat specific de resurse energetice”, astfel, se
poate dimensiona atât efortul cât ºi efectul real energetic implicat de
realizarea obiectivelor hidroenergetice în condiþiile tehnice ºi tehnologice
actuale. Din energia înglobatã în activitãþile de construcþii montaj, în
materiale ºi utilaje, peste 85% provine din consumul de materiale ºi
aproximativ 5% din echivalentul energetic al utilajelor instalate.
Evaluarea energiei înglobate ºi a consumului cumulat de resurse
energetice poate fi utilizatã la:
− calcularea energiei nete1 (cca 90% din cea livratã);
− recalcularea investiþiei totale care se majoreazã cu 10-20%;
− recalcularea cheltuielilor anuale care prin majorarea cheltuielilor cu
activitãþile de întreþinere ºi reparaþii cresc cu cca 4-6%;
− recalcularea investiþiei specifice care se majoreazã cu 12-15% ºi a
costului de producþie cu 10-15%.
Aceste reevaluãri devin deosebit de semnificative în cazul utilizãrii
criteriului energetic în vederea departajãrii unor soluþii echivalente din punct
de vedere al eficienþei economice.
Alocarea investiþiilor pentru realizarea noilor capacitãþii trebuie sã
constituie rezultatul unor procese decizionale complexe, care sã nu
absolutizeze simplist importanþa unor indicatori economici sau energetici din
cei menþionaþi2; de aceea, în cazul ierarhizãrii amenajãrilor hidroenergetice
din punctul de vedere al eficienþei economice ºi al comparãrii soluþiilor de
valorificare al resurselor de energie primarã, considerãm necesarã
includerea în studiile tehnico-economice ale respectivelor obiective calculul
unor indicatori sintetici de tipul “cheltuielilor actualizate” ºi “costurilor
marginale”. Prin primul indicator se iau în consideraþie atât investiþiile cât ºi
1

2

Energia netã se obþine prin scãderea din energia produsã a energiei înglobate în
investiþii, în materialele consumate pentru întreþinere ºi reparaþii anuale ºi a consumului
direct.
Investiþia iniþialã minimã, cheltuieli anuale minime, energie netã maximã, duratã de
recuperare minimã etc.
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cheltuielile anuale de exploatare dupã punerea obiectivului în funcþiune; al
doilea, permite aprecierea efortului financiar global necesar realizãrii unitãþii
de putere, estimând pierderile, consumul tehnologic ºi investiþiile conexe.
Utilizarea indicatorului “cheltuieli actualizate” necesitã evaluãri
laborioase legate de actualizarea cheltuielilor generate de realizarea ºi
exploatarea unui obiectiv energetic (investiþii de construcþie, investiþii de
înlocuire, valoarea remanentã ºi rezidualã a investiþiei, cheltuieli anuale de
exploatare) ºi de determinarea duratelor de viaþã ºi funcþionare. În cazul
amenajãrilor hidroenergetice, durata de viaþã fiind foarte mare (80 ani), în
calculele preliminare, indicatorul cheltuielilor actualizate se poate aplica sub
o formã simplificatã:

Pca =

C AA
(lei/kWh),
E net

unde: Pca – costul convenþional;
Enet – energia netã (kWh);
CAA – cheltuieli anuale actualizate (lei).
CAA = a · I + Can
unde: a – coeficient de actualizare;
I – investiþiile efectuate pe durata de construcþie pânã la punerea în
funcþiune parþialã sau totalã.
Costul convenþional astfel calculat este de 5-6 ori mai mare decât
valorile din proiectele de execuþie; de aceea, în special, în comparaþie cu
preþul energiei electrice pe piaþa externã, trebuie avut în vedere gradul de
complexitate ºi de relevanþã al acestui indicator.
Aplicarea indicatorilor “cheltuieli actualizate” ºi “costuri marginale”
permite alegerea variantei celei mai economice dintre mai multe echivalente,
reprezentate printr-o succesiune de cheltuieli anuale în procesul investiþional
ºi în cel de exploatare.
Energia hidraulicã nefiind poluantã nu ridicã probleme, de regulã, sub
acest aspect.
Realizarea lacurilor de acumulare poate însã perturba echilibrul
ecologic prin influenþa lor multiplã ºi complexã. De aceea, studiul impactului
marilor amenajãri hidroelectrice asupra mediului ambiant va trebui sã ofere,
prin analiza ºi evaluarea efectelor, datele necesare continuãrii, modificãrii,
temporizãrii sau opririi realizãrii fiecãrui proiect ºi sã sensibilizeze, astfel,
forurile de decizie.
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Energia hidroelectricã reprezintã una din componentele utilizãrii
complexe a cursurilor de apã. Asigurarea cu apã potabilã ºi industrialã a
debitelor necesare pentru irigaþii, îmbunãtãþirea sau crearea condiþiilor de
navigaþie, atenuarea viiturilor º.a. pot fi obþinute, parþial sau total, prin
realizarea corespunzãtoare a amenajãrilor hidroenergetice; de aceea, ele
pot constitui elementul motor al dezvoltãrii zonelor adiacente, cãrora le
asigurã apa ºi energia electricã, elemente strict necesare punerii în valoare
a altor resurse naturale, fiind un catalizator al îmbunãtãþirii condiþiilor de
viaþã ale populaþiei.
Aspectele tehnologice, economice ºi ecologice ale utilizãrii potenþialului
hidroenergetic pentru producerea energiei electrice scot în evidenþã atât
avantajele, cât ºi dezavantajele hidroenergiei, ºi anume:
• constituie o sursã energeticã regenerabilã ºi nepoluantã;
• durata de viaþã utilã mare este exemplificatã de existenþa unor
hidrocentrale cu puteri mari care funcþioneazã cu eficienþã ºi
rentabilitate ridicatã de 100 ani;
• producerea
hidroenergiei
prezintã
avantajele
maturitãþii
tehnologice, nefiind previzibile variaþii importante în ceea ce
priveºte utilajele sau costurile;
• întreþinerea utilajelor este simplã ºi puþin costisitoare;
• costul mediu al energiei electrice a centralelor hidroelectrice din
România este cu mult mai redus decât cel al energiei electrice
produse în orice alt tip de centralã existent, deoarece cheltuielile
anuale de exploatare nu sunt afectate de cheltuielile pentru
combustibil, dublate sau triplate în ultima perioadã;
• prin microcentrale se rezolvã problema necesarului de energie în
mediul rural ºi se stimuleazã promovarea dezvoltãrii
socioeconomice ºi culturale;
• investiþia specificã este ridicatã ºi în continuã creºtere, datoritã
volumului mare de construcþii ºi condiþiilor tehnice ºi geologice din
ce în ce mai dificile;
• energia înglobatã în obiectivele hidroenergetice afecteazã
semnificativ nivelul indicatorilor economici;
• producþia de energie variazã în funcþie de condiþiile meteorologice
ºi sezoniere, mai ales în cazul hidrocentralelor pe firul apei.

4.2. Energia nuclearã
Evoluþia energeticii nucleare comerciale are un istoric scurt,
considerând anii ’60 ca început al acceptãrii competitivitãþii acestei noi
tehnologii cu alte surse de energie electricã.
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Dezvoltarea puternicã, dupã anii ‘65-’70, a fost caracterizatã printr-un
ritm alert de creºtere a puterii instalate, a producþiei de energie electricã ºi a
ponderii energiei electrice produse în centralele nucleare în producþia
mondialã totalã de energiei electricã.
La începutul anului 1990 erau în exploatare, în 26 de þãri, 436 de
grupuri energetice nucleare cu o putere electricã instalatã totalã de 320
GW. Experienþa totalã în exploatare pânã la 1 ianuarie 1990 a tuturor
centralelor de pe glob a fost de 5.455 reactor-ani. Alte 96 de grupuri
nucleare cu o putere de 79 GW fiind în construcþie.
Ponderea principalã în structura puterii instalate pe tipuri de reactori o
deþin PWR (240 din cele în exploatare ºi 64 din cele în construcþie), BWR ºi
PHWR (24 din cele 436 în funcþiune ºi 17 din 96 aflate în construcþie).
Ponderea producþiei de energie electricã pe glob a crescut de la 5,5%
în anul 1975 la 17% în 1989, deci cu un ritm mediu anual de creºtere de
aproape 1%. În unele þãri, ponderea producþiei de energie electricã este mai
mare decât media pe glob: în SUA (98 GWe) - cea mai mare producãtoare
de energie nuclearã din lume - ponderea este 20%; în Franþa (56 GWe)
atinge 70%, ceea ce înseamnã cã energia nuclearã a înlocuit practic
petrolul în acest sector; în Belgia (5 GWe) este 65%, în Republica Coreea (7
GWe) de 50%, în Suedia (10 GWe) de 45%, în Ungaria (1,6 GWe) de 49%.
Analiºtii americani1 (Science Concepts, Inc.) au aplicat un studiu
detaliat al producþiei mondiale de energie nuclearo-electricã, pe ani ºi þãri,
pe baza unui model informatic. Ei au constatat cã, dupã 1973 ºi pânã în
1987, energia nuclearã a înlocuit în total 11,7 mld. barili de petrol, peste 420
mld. m3 gaz natural ºi peste 1,5 mld. tone de cãrbune. Modelul informativ a
permis evaluarea pentru fiecare þarã a combustibilului înlocuit în fiecare an,
plecând de la puterea instalatã ºi þinând cont de creºterea parcului nuclear
ºi a variaþiilor ofertelor celorlalþi combustibili.
Cu toate acestea, viitorul energiei nucleare pare destul de nesigur,
chiar ºi în þãrile cu capacitate de producþie dezvoltatã. În Suedia,
Parlamentul a decis începând cu anul 1995 reducerea progresivã a parcului
nuclear pânã la dispariþia lui în 2010; în Italia, ca urmare a unui referendum,
au fost oprite centralele în exploatare; în Elveþia, RFG, Belgia ºi Olanda
existã un moratoriu “in facto” în ceea ce priveºte noile instalaþii. Spre
deosebire de Austria, Danemarca ºi Irlanda care au renunþat total la energia
nuclearã, programele naþionale de dezvoltare a energiei nucleare din
Franþa, Japonia, Anglia, Europa de Est sunt în desfãºurare.
1

AIEA, Bulletin, nr. 1/1990.
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Cauzele reducerii ritmului de dezvoltare a centralelor nuclearoelectrice în unele þãri sunt:
• reducerea ratei de creºtere a consumului total de energie electricã,
ca urmare a diminuãrii consumurilor specifice de energie în industrie prin introducerea unor tehnologii mai puþin energointensive;
• creºterea investiþiei specifice a centralelor nucleare, a duratei de
realizare ºi a dobânzilor în ultimii ani;
• dificultãþile de procurare a fondurilor necesare energeticii nucleare,
în special, în þãrile slab dezvoltate;
• influenþa negativã asupra opiniei publice a accidentelor de la CNE
Three Mile Island 2 ºi CNE Cernobîl 4.
Aceste accidente au impresionat profund opinia publicã din lumea
întreagã, inclusiv din URSS ºi þãrile din estul Europei; autoritãþile sovietice
au hotãrât oprirea a douã centrale nucleare din Armenia, suspendarea
construcþiei mai multor centrale ºi renunþarea la un numãr semnificativ de
amplasamente; în SUA nu s-a finalizat nicio centralã comandatã dupã 1973
ºi nu se aºteaptã comenzi noi.
Deoarece experienþa naþionalã în acest domeniu este limitatã
deocamdatã la sfera proiectãrii, construcþiei ºi montajului, informaþiile care
sã ofere o imagine actualã de sintezã a energeticii nucleare sunt cele de pe
plan mondial; la acest nivel, ritmul de dezvoltare viitoare a energeticii
nucleare este condiþionat de rezolvarea unor probleme esenþiale ridicate de:
1. creºterea riscurilor proliferãrii armelor nucleare;
2. sporirea costurilor ºi finanþarea energeticii nucleare;
3. riscurile inacceptabile de producere de accidente grave, rezolvarea
depozitãrii deºeurilor radioactive;
4. contribuþia nesemnificativã la diminuarea presiunilor ecologice.
1 - Evitarea creºterii riscurilor proliferãrii armelor nucleare prin
subtilizarea materialelor fisionabile de cãtre grupuri particulare sau chiar la
nivel de state implicã existenþa unui control internaþional, strâns legat de
tehnologiile ºi sistemele de utilizare a energeticii nucleare, în special în
ciclurile de combustibil.
Transferul de tehnologii nuclearo-energetice se realizeazã în cadrul
unei cooperãri internaþionale însoþitã de garanþii ºi controale ale Agenþiei
Internaþionale de Energie Atomicã (AIEA) împotriva riscului proliferãrii
armelor nucleare.
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Garanþiile date de AIEA se bazeazã în cea mai mare parte pe acordurile de garanþie integralã1 care se aplicã tuturor activitãþilor ºi materialelor
nucleare destinate scopurilor pacifiste în statele implicate; în total, la
sfârºitul anului 1989, erau în vigoare 172 de acorduri privind 101 de state.
2 - Dupã 1970, energia electricã produsã în centralele nucleare a
devenit competitivã din punct de vedere economic faþã de cea furnizatã de
centralele termoelectrice pe cãrbune.
Raportul dintre costul energiei electrice obþinute prin aceste douã
filiere tehnologice a variat în timp ºi în diferite þãri, depãºind 1,40 în Franþa,
Belgia, Olanda, Anglia ºi Italia.
De altfel, un studiu din anul 1986 publicat de Nuclear Energy Agency
(NEA) a OECD ºi AIEA concluzioneazã cã, la nivelul anului 1990, în þãrile
membre OECD, centralele nucleare a cãror duratã de realizare va fi
rezonabilã (6-10 ani) vor fi competitive cu centralele termoelectrice pe bazã
de cãrbune, cu excepþia celor construite lângã minele de cãrbune din
Canada de Vest ºi partea centralã a SUA.
Evaluãrile efectuate de Agenþia Internaþionalã pentru Energie Atomicã
asupra costurilor energiei electrice produse în CNE, CTE pe cãrbune ºi CTE
pe pãcurã aratã cã, pentru valori moderate ale investiþiei specifice ºi mari
ale puterii instalate, energia electricã de origine nuclearã este cea mai ieftinã.
Creºterea costului energiei electronucleare înregistratã în ultimul
deceniu este efectul majorãrii investiþiei specifice - deci a cheltuielilor de
amortizare a investiþiei -, scumpirii combustibilului nuclear ºi a apei grele,
introducerii în calcule în ultimii ani a cheltuielilor de demontare a centralelor
dupã terminarea exploatãrilor.
Investiþia specificã în centralele nucleare electrice a crescut de la
primele unitãþi într-un ritm diferit în funcþie de perioadele de referinþã, de
tipul reactorului utilizat ºi de condiþiile fiecãrei þãri în parte. Astfel, în Franþa,
în perioada 1970-1980, ritmul mediu anual a fost de 5%, dupã care a rãmas
practic constant, în Canada a fost de 6%, iar în SUA de 13%. Cauzele
creºterii investiþiei specifice sunt: sporirea cheltuielilor pentru asigurarea
securitãþii nucleare (mai ales dupã accidentele de la Three Mile Island 2 ºi
Cernobîl 4) ºi protecþiei mediului înconjurãtor; creºterea preþurilor pentru
materiale ºi manoperã; ratele ridicate ale dobânzilor (4,5% în 1969, 9,5% în
1977, 11,2% în 1980, 20% în 1983); creºterea duratei de realizare a CNE.
1

Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), Tratatul vizând interdicþia armelor
nucleare în America Latinã, Tratatul pentru zona denuclearizatã a Pacificului de Sud.

89
Totuºi, raportul dintre investiþia specificã pentru CNE ºi cea pentru
CTE pe cãrbune, în aceeaºi þarã, a scãzut în timp, urmând sã atingã valori
de 1,1-1,3 dupã anul 2000, o datã cu intrarea în exploatare a grupurilor noi
cu caracteristici îmbunãtãþite.
3 - Mãsurile de creºtere a securitãþii nucleare urmãresc preîntâmpinarea posibilitãþilor de topire a zonei active a reactorului ºi de evacuare a
produselor radioactive în mediul înconjurãtor. Principalele mijloace tehnice
utilizate vizeazã siguranþa personalului, siguranþa populaþiei ºi emisiile în
mediul înconjurãtor. Din aceste puncte de vedere, experienþa de exploatare
CANDU din 1962 pânã în prezent a realizat un grad de siguranþã a
lucrãtorilor în centralele nucleare mai mare decât în hidro ºi termocentrale,
nu a înregistrat niciun deces ºi nicio leziune în rândul populaþiei ºi nu a
existat nicio emisie de radioactivitate care sã provoace o expunere
mãsurabilã pentru populaþie.
În urma accidentelor de la Three Mile Island 2 ºi Cernobîl 4,
comunitatea nuclearã a recunoscut dimensiunea internaþionalã a siguranþei
nucleare instituind un numãr mare de acorduri internaþionale relativ la
înregistrarea accidentelor ca ºi a intervenþiilor de urgenþã ºi susþinând un
vast schimb de informaþii destinat sã confere energiei nucleare o imagine
mai sigurã, mai convingãtoare în deceniile urmãtoare.
Mãsurile de creºtere a securitãþii nucleare vizând perfecþionarea tipurilor de centrale nucleare existente ºi trecerea la noi generaþii de reactoare
cu un grad mai înalt de securitate trebuie sã-ºi demonstreze eficienþa în faþa
companiilor de electricitate proprietare de centrale nucleare, a organismelor
de reglementare, a oamenilor politici ºi a publicului, prin acþiuni concentrate
pe plan tehnic ºi instituþional.
Natura ºi cantitatea deºeurilor din centralele nucleare depind de tipul
reactorului, de caracteristicile sale specifice, de condiþiile de exploatare ºi
de integritatea combustibilului; volumul acestor deºeuri este mult mai mic
decât al celor produse în centralele termoelectrice pe cãrbune (tabelul nr. 34).
Tabelul nr. 34
Caracteristicile deºeurilor produse prin funcþionarea unei centrale
clasice pe cãrbune ºi a unei centrale nucleare
Centralã termoelectricã Centralã nuclearã
Consum anual de combustibil
3.000.000 m3
3 m3
3
Deºeuri produse
400.000 m
1.000 m3 x
3
Deºeuri cu conþinut în metale toxice
3.000 m
1 m3
x

Sunt cuprinse ºi deºeurile fabricãrii ºi retratãrii combustibilului.
Sursa: “Nuclear Power and Fuel Cycle: Status and Trends”, AIEA, Bulletin, nr. 4/1989.
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Procedeele de tratare ºi de pãstrare a deºeurilor radioactive sunt, în
prezent, extrem de fiabile ºi eficiente, neîncetând sã se perfecþioneze
pentru ameliorarea siguranþei ºi economiei întregului sistem de gestiune.
Criteriile internaþionale de siguranþã specifice deºeurilor cu activitate
redusã ºi medie se aplicã deja, multe amplasamente de depozitare a
acestor deºeuri funcþionând satisfãcãtor. În septembrie 1989, Consiliul de
conducere a AIEA a aprobat criterii internaþionale pentru evacuarea
deºeurilor cu activitate înaltã. Totuºi, pe lângã elaborarea normelor aplicate
evacuãrii deºeurilor radioactive, se impune analiza mãsurilor pentru ca
generaþiile viitoare sã nu fie supuse riscurilor radioactive superioare celor
acceptate de generaþiile actuale.
4 - Cel mai discutat subiect în cadrul celui de-al XIV-lea Congres
Mondial de Energie - septembrie 1989 - a fost protecþia mediului în general
ºi, în special, efectul de serã (încãlzirea climatului terestru prin acumularea
emisiunilor atmosferice poluante, în special a bioxidului de carbon). O
concluzie ar fi cã politicile energetice naþionale se pot opune eficient
încãlzirii atmosferei terestre numai în condiþiile unei convenþii internaþionale
între guvernele tuturor þãrilor, care sã stipuleze angajamente pentru
mãsurile cele mai stricte de conservare a energiei pentru reîmpãdurire,
pentru dezvoltarea exploatãrii surselor de energie regenerabile ºi pentru
dezvoltarea semnificativã a parcului nuclear actual.
Deoarece centralele nucleare electrice produc, în funcþionare normalã
cu respectarea mãsurilor de protecþie contra radiaþiilor, o poluare a mediului
înconjurãtor mai redusã decât CTE, înlocuirea treptatã a centralelor clasice,
pe combustibil organic, cu CNE ar avea ca efect reducerea poluãrii
atmosferei cu oxizi de sulf, oxizi de azot ºi a condiþiilor de formare a ploilor
acide.
În România, ca urmare a valorificãrii resurselor proprii de uraniu, la
nivelul anului 1994, 900 mil. kWh energie electricã vor fi furnizaþi de intrarea
în funcþiune a primului grup din cadrul centralei nuclearo-electrice de la
Cernavodã, prevãzutã cu 5 grupuri de 700 MW.
Centrala este de tip CANDU-PHWR1 (CANADIAN DEUTERIUM
URANIUM – PRESSURIZED HEAVY WATER REACTOR), cu reactori cu
tuburi orizontale, alimentat cu uraniu natural, moderat ºi rãcit cu apã grea;
are o putere termicã de 2.180 MW termici/reactor.
1

Aceastã tehnologie asigurã la nivelul anului 1990 aproape 5% din producþia mondialã
de energie nuclearo-electricã, prin exploatarea a 27 centrale din totalul celor 436 în
funcþiune; din totalul reactoarelor în construcþie (96), 17 sunt de tip PHWR.
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Spre deosebire de situaþia celorlalte þãri din estul Europei, investiþia
din România de la Cernavodã are avantajul utilizãrii tehnologiilor
occidentale avansate1, elaborate în conformitate cu standardele ºi practicile
internaþionale; programul nuclear se desfãºoarã într-un cadru satisfãcãtor
de reglementãri de securitate nuclearã. Cu toate acestea, investiþia a avut
dezavantajul derulãrii într-o þarã în curs de dezvoltare cu resurse materiale
ºi industriale limitate, puternic afectatã de neajunsurile unui sistem centralizat.
Astfel, din valoarea investiþiei totale, de 133 mld. lei (132.236 mil. lei
investiþie energeticã ºi 64 mil. lei investiþie neenergeticã, pânã la începutul
anului 1990, dupã 10 ani de la deschiderea ºantierului s-a realizat 20%; la
unitatea 1 coeficientul de realizare a lucrãrilor a fost la aceeaºi datã de 40%
pentru partea nuclearã ºi 55% pentru partea clasicã aceastã situaþie se
explicã prin organizarea deficitarã a investiþiei supusã unui proces
decizional de duratã datoritã interdependenþelor cu organele politice ºi
administrative ale þãrii. Concret, s-a constatat lipsa unei coordonãri tehnice
ºi organizatorice inexistenþa unei documentaþii tehnice aprobate ºi a unui
grafic de execuþie realizat în concordanþã cu posibilitãþile de livrare ºi de
montaj a utilajelor ºi instalaþiilor; întârzieri considerabile în derularea
investiþiei; efectuarea unor lucrãri de construcþii montaj de calitate scãzutã;
cheltuieli suplimentare ºi dezinteresarea personalului; afectarea întregii
activitãþi a ºantierului în anul 1990 pentru executarea remedierilor în
vederea ridicãrii calitãþii la nivelul specific practicii internaþionale.
Eºalonarea termenelor de punere în funcþiune prezentatã în
“Hotãrârea privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul
de investiþii Centrala nuclearo-electricã Cernavodã 5 x 700 MW” din iulie
1990 se prezintã astfel:
Unitatea 1 700 MW/an – 1994
Unitatea 2 700 MW/an – 1995
Unitatea 3 700 MW/an – 1997
Unitatea 4 700 MW/an – 1998
Unitatea 5 700 MW/an – 1999
În acest mod se va asigura livrarea de energie electronuclearã,
începând cu anul 1994, astfel:
Putere instalarã
Energie produsã
1

UM
MW
GWh

1994
700
940

1995
1.400
1.880

2000
3.500
15.800

Partea nuclearã este realizatã cu asistenþã, AECL - Canada, partea clasicã este
proiectatã cu aportul firmei Anceldo - Italia.
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Derularea investiþiei cu încadrarea în termene ºi condiþii de calitate
corespunzãtoare implicã:
− separarea investiþiei de administraþia guvernamentalã ºi atribuirea
întregii autoritãþi ºi responsabilitãþi beneficiarului ei;
− respectarea cu stricteþe a tuturor cerinþelor de calitate, acurateþe,
fiabilitate ºi curãþenie;
− atragerea ºi menþinerea unei forþe de muncã de calibru ridicat prin
stimulente ºi crearea condiþiilor corespunzãtoare de viaþã celor
care cca 12.000 mii oameni angajaþi în ºantier;
− Integrarea programului beneficiarului de asigurare a calitãþii cu
cele ale antreprenorilor ºi subantreprenorilor într-un sistem
complet ºi eficient;
− schimbarea atitudinii celor implicaþi în realizarea investiþiei ºi
crearea unui mediu de lucru bazat pe responsabilitãþi personale ºi
pe autoritatea conducerii la toate locurile de muncã;
“Succesul investiþiei CERNAVODÃ depinde de realizarea unui mare
volum suplimentar de muncã. Aceasta va fi o sarcinã imensã pentru
Guvernul ºi industria României.”1
Din punct de vedere al structurii, investiþia totalã pentru centrala
nuclearã de la Cernavodã este formatã din 99,5% parte energeticã; din
investiþia energeticã, primele încãrcãturi de apã grea ºi combustibil nuclear
reprezintã 18,8%, lucrãrile de construcþii-montaj 36,2%, utilajele 35,8%
diferenþa reprezentând-o investiþiile conexe.
Realizarea unui asemenea volum de investiþii este condiþionatã de
asigurarea cu prioritate a bazei materiale pentru execuþia lucrãrilor de
construcþii-montaj pentru participarea intensã din partea unitãþilor din
industria metalurgicã, construcþii de maºini, industria chimicã ºi
petrochimicã ºi a industriei electrotehnice; autorizarea acestor unitãþi de
cãtre Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþii Nucleare (CNCAN);
omologarea liniilor de fabricaþie ºi a combustibilului nuclear produs de cãtre
partenerul canadian; asigurarea utilajelor ºi echipamentelor centralei ºi a
asistenþei de la furnizorii interni ºi îndeosebi de la cei externi; crearea
condiþiilor de viaþã corespunzãtoare atragerii ºi permanentizãrii personalului
de execuþie ºi în special de exploatare.
Deoarece realizarea unei centrale nucleare imobilizeazã un volum
mare de investiþii, pe durate mult mai mari decât în cazul centralelor clasice,
1

Misiunea PRE-OSART a Agenþiei Internaþionale de Energie Atomicã (AIEA - Viena),
octombrie 1990, Bucureºti.
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iar funcþionarea ei necesitã cheltuieli cu combustibilul mult mai scãzute,
structura costului energiei electrice obþinutã prin filierele tehnologice
specifice este diferitã (tabelul nr. 35).
Tabelul nr. 35
Structura costului energiei electrice produse
în centralele termo ºi nuclearo-electrice
Tipul
centralei
Nuclearã

Realizãri

Pe plan
mondial

Clasicã pe cãrbune
Clasicã pe pãcurã
Nuclearã
În România
Clasicã pe cãrbune
Clasicã pe pãcurã

Ponderea principalelor cheltuieli în costul total
AmorCheltuieli cu Cheltuieli cu exploatarea
tizarea combustibilul
ºi întreþinerea centralei
55-80
15-30
5-15
25-55
10-25
65-70
15-30
10-15

40-65
70-80
20-30
60-70
40-60

5-10
5-10
5-15
4-10
4-10

Sursa: Fundamentarea eficienþei economice a exploatãrii zãcãmintelor de resurse minerale
ºi energetice cu conþinut scãzut de substanþe utile ºi condiþii dificile de extracþie, a
atragerii în circuitul economic a resurselor regenerabile, sector BMPCE, 1987.

Exploatarea centralelor nucleare, în regim de bazã, implicã urmãrirea
minimizãrii costului total pe unitatea de energie, condiþionatã de realizarea
unor norme acceptabile pentru siguranþa lucrãtorilor ºi a populaþiei, emisiile
în mediu înconjurãtor ºi a fiabilitãþii.
Costul energiei electrice produse într-o centralã nuclearã CANDUPHWR are urmãtoarele componente;
− dobânda anualã la credite ºi amortizarea capitalului (47,7%);
− cheltuieli anuale de exploatare, întreþinere ºi administraþie (31,3%);
− cheltuieli anuale cu combustibilul (18%);
− cheltuieli anuale cu gospodãrirea apei grele (3%).
Comparativ, structura energiei termoelectrice obþinute din combustibili
solizi devine:
− dobânzi ºi amortizarea capitalului (9%);
− cheltuieli de exploatare, întreþinere ºi administraþie (8,5%) ºi
cheltuieli anuale cu combustibilul (82,5%) (tabelul nr. 36).
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Tabelul nr. 36
Costurile de producþie ale unitãþii de energie electricã obþinutã
într-o centralã nuclearã tip PHWR (Pickering)
ºi într-una termoelectricã pe cãrbune (Lembton)
- 10-3 $/kWh Pickering Lambton
Dobânzi la credite ºi amortizarea capitalului
6,1
1,9
Cheltuieli cu exploatarea, întreþinerea ºi administraþia
4,0
1,8
Cheltuieli cu combustibilul
2,3
17,5
Cheltuieli cu gospodãrirea (înlocuirea) apei grele
0,4
COSTUL DE PRODUCÞIE
12,8
21,2
Sursa: CANDU, Nuclear Power Program, AECL, 1981.
Notã: Centralele cu aceeaºi putere instalatã, aceleaºi dimensiuni, realizate în aceeaºi
perioadã.

Se relevã, astfel, faptul cã centralele CANDU-PHWR necesitã o
investiþie totalã mai ridicatã ºi cheltuieli cu combustibilul mult mai scãzute
decât cele termoelectrice.
Aceasta determinã nu numai obþinerea unui cost considerabil mai
redus pentru energia electricã, dar ºi o dependenþã minimã faþã de
fluctuaþiile preþurilor ºi de problemele transportului combustibilului.
Nivelul preþului de producþie a energiei electrice estimatã în STE
pentru Cernavodã (0,46 lei/kWh) situeazã sub valoarea preþului actual de
livrare a energiei electrice 0,65 lei/kWh) ºi cel pe piaþa mondialã evaluat în
lei (1,61 lei/kWh).
Din punct de vedere al siguranþei în exploatare centrala de la
Cernavodã este proiectatã conform standardelor internaþionale în domeniul
energeticii nucleare:
− proiectarea antiseismicã a structurilor de rezistenþã a
echipamentelor ºi sistemelor din partea nuclearã s-a fãcut pe baza
metodologiei specifice centralelor nucleare, corelatã cu cerinþele
de securitate ale licenþiatorului (AECL - Canada);
− amenajarea platformei incintei asigurã evitarea inundãrii centralei
în eventualitatea unor evenimente pe Dunãre;
− corespunzãtor normelor internaþionale pentru centralele nucleare,
dimensionarea ºi proiectarea sistemelor de securitate þinând cont
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de admiterea unor defecþiuni în instalaþii de depãºire o datã la 10
milioane de ani.
Centrala este prevãzutã cu soluþii constructive ºi tehnologice care sã
asigure prevenirea, împiedicarea eliberãrii produselor radioactive rezultate
în instalaþiile nucleare sau eliminarea lor controlatã; de asemenea, pentru
asigurarea protecþiei la radiaþii a personalului centralei, precum ºi a
populaþiei din zonã se vor instala dispozitive de supraveghere a zonelor
radioactive ºi a personalului de exploatare ºi se vor aplica mãsuri a muncii
ºi de protecþie fizicã în toate instalaþiile nucleare. Pentru supravegherea la
distanþã se vor instala 9 posturi fixe în vederea controlãrii unui spaþiu cu
raza de 30 de km. Combustibilul nuclear uzat se va depozita în bazine
special amenajate, dimensionate pentru o perioadã de stocare de cca10
ani, iar deºeurile radioactive se vor trata ºi depozita centralizat.
În vederea asigurãrii exploatãrii, viitoarei centrale nuclearo-electrice
de la Cernavodã cu personal competent se desfãºoarã cursuri teoretice
organizate cu sprijinul IP Bucureºti ºi stagii de pregãtire în strãinãtate pentru
personalul operativ. Pentru îmbunãtãþirea acestui program s-a aprobat
înfiinþarea unui centru special de pregãtire ºi perfecþionare, dotat cu
simulatoare, laboratoare de specialitate, aparaturã video-auditivã etc.
Principalele coordonate ale modificãrii programului nuclear românesc
sunt determinate de:
− posibilitatea atingerii unui ritm de dezvoltare a acestor tehnologii,
comparabil cu cel realizat în þãri cu condiþii economice
asemãnãtoare;
− necesitatea schimbãrii structurii capacitãþilor de producþie în
domeniul energiei electrice ºi termice prin creºterea substanþialã a
ponderii energiei nucleare;
− nivelul tehnic al actualelor centrale termoelectrice (de altfel,
puternic poluante);
− creºterea rapidã ºi semnificativã a preþurilor la materiile prime în
condiþiile unor resurse de energie primarã limitatã cantitativ ºi
calitativ;
− posibilitatea unor soluþii rapide de achiziþionare a centralelor
nucleare la cheie.
De aceea, dupã prospectarea pieþei externe (URSS, Franþa, RFG), în
vederea adoptãrii unei noi filiere pentru realizarea celei de-a doua centrale
nucleare în perioada 1991-2000 va începe construirea unui nou obiectiv
nuclear de 1.800-3.000 MW; în acest scop s-a definitivat specificaþia tehnicã
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de ofertã, care împreunã cu cererea de ofertã comercialã finalizatã de
ROMENERGO, va fi transmisã la 4 firme strãine furnizoare potenþiale a unei
centrale nucleare la cheie.
Eºalonarea instalãrii ºi intrãrii în exploatare a acestor noi capacitãþi de
producþie se va stabili ulterior.

4.3. Surse neconvenþionale de energie
Necesitatea creºterii producþiei de energie pe baza surselor noi,
regenerabilã, (solarã, geotermalã, eolianã, biogaz etc.) este indiscutabil
legatã de creºterea rapidã a consumului de energie în toate sectoarele
economice.
România se numãrã printre þãrile care dispun de condiþii climatice
favorabile valorificãrii surselor alternative de energie (tabelul nr. 37).
Tabelul nr. 37
Potenþialul naþional tehnic amenajabil
de surse energetice neconvenþionale
Sursa
Energie solarã
Energie geotermalã
Energie eolianã
Biogaz
TOTAL

- mii tcc/an Potenþial tehnic amenajabil
8.000
550-600
2.000
200
10.750-10.800

Sursa: The Prospects of Renewable Energy Sources, Pergamon Press, 1988, p. 49.

Astfel, se estimeazã cã potenþialul tehnic amenajabil energiei solare
reprezintã 8 mil. tcc/an din care 400 mii tcc/an se pot valorifica sub formã de
energie electricã cu ajutorul unei capacitãþi instalate de 1.000 MW cu o duratã
de utilizare de 1.200 de h/an) iar restul pentru termoficare. Potrivit calculelor,
valorile medii lunare ale radiaþiilor solare directe în þara noastã variazã între
600 W/m2 în lunile decembrie-ianuarie ºi 900 W/m2 în iunie-iulie.1
Producþia obþinutã prin amenajarea potenþialului energetic solar ar
reprezenta aproximativ 7% din volumul total al necesarului de energie în
anul 1990.
1

Vezi Manualul inginerului termotehnician, vol. 3, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1986, p. 256.
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Potenþialul de energie geotermicã pe întreg teritoriu þãrii, calculat în
funcþie de rezervele de apã omologate, este de aproximativ 600 mii tcc/an,
iar potenþialul de perspectivã se estimeazã la câteva mil. tcc/an, agentul
având temperaturi cuprinse între 50-120 de grade C ºi un flux termic între
85-105 MW/m2. Dupã aprecierile specialiºtilor, þinând seama de tehnologiile
actuale existente în þarã, producþia de energie obþinutã pe aceastã cale se
ridicã la 75 mii tcc anual, ceea ce înseamnã cã se foloseºte doar 12,5% din
potenþialul amenajabil estimat. Dacã, pe lângã cele 59 de sonde aflate în
funcþiune pe teritoriu a 8 sisteme geohidrotermale (în judeþele Satu-Mare,
Bihor, Arad, Timiº, Vâlcea, Brãila), ar fi puse în valoare ºi cele 20 de sonde
geotermale aflate în conservare, s-ar putea asigura o producþie anualã de
energie geotermicã de 220 mii tcc/an, ceea ce ar reprezenta aproape 37%
din potenþialul amenajabil. Se estimeazã cã în anul 1995 se va ajunge la o
capacitate de 400 mii tcc/an, reprezentând 67% din acest potenþial.
Potenþialul energetic eolian tehnic amenajabil reprezintã peste 2
mil./an. În calculul potenþialului s-a luat în considerare durata medie anualã
de peste 1800 h la vitezã medii multianuale/amplasament ale vântului de
4,5-5 m/sec. Valorificarea acestui potenþial ar necesita o putere instalatã de
3.000 MW cu o duratã medie de utilizare de 1.800-2.000 h/an. Zonele cele
mai potrivite pentru instalaþii aerogeneratoare sunt Delta Dunãrii, unele zone
montane, þãrmul Mãrii Negre, Moldova (zona Vaslui). În prezent,
funcþioneazã în þarã 400 turbine de vânt de micã putere însumând 500 MW,
iar pânã în anul 1995 ar putea sã intre în funcþiune un grup aerogenerator
de mare putere (100 kW). În legãturã cu exploatarea acestei resurse,
specialiºtii atrag atenþia cã determinarea corectã a vitezei vântului este
esenþialã în obþinerea unor randamente optime. O incertitudine de numai
10% influenþeazã cu 30% producþia medie de energie.
Potenþialul utilizabil de biogaz este evaluat la 200 mii tcc/an. Prin
valorificarea acestuia s-ar acoperi în bunã mãsurã necesarul propriu de
energie electricã ºi termicã pentru unitãþile zootehnice ºi staþiile de epurare
urbane, asigurându-se, totodatã, o îmbunãtãþire a calitãþii mediului
ambiental. Aportul caloric al biogazului este de aproape 5.500 kcal/Nm3, faþã
de 8000 kcal/Nm3 cât are gazul metan. Cu tehnologiile existente, în prezent,
la instalaþiile mari se obþin 1-1,5 m3 biogaz la 1m3 de fermentator.
Însumând potenþialul amenajabil al surselor noi menþionate, rezultã un
total de 10.800 mii tcc/an, ceea ce ar putea acoperi aproximativ 9% din
necesarul de energie primarã al þãrii la nivelul anului 1990. Luând ca punct
de pornire producþia de energie obþinutã în anul 1989, investiþiile specifice,
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investiþiile realizate, duratã de recuperare a acestora ºi costul de producþie
al energiei aferente (tabelul nr. 38), s-au alcãtuit 3 variante privind asigurarea cu energie primarã a diverselor sectoare ale economiei naþionale.
Tabelul nr. 38
Nivelul indicatorilor tehnico-economici în România, în anul 1989
Sursa

Producþia,
mii tcc/an

Energie solarã
Energie geotermalã
Energie eolianã
Biogaz
x

50,0
75,0
0,3
43,7

Investiþia
Investiþia
Durata de
Costul
specificã,
totalã, mii lei recuperare a energiei,
lei/Gcal/an
inv., ani
lei/Gcal
5.270-8.900 37.643-63.570
8,7-14,5
173-235
270-1.000 2.890-10.715
2,6-3,2
163-315
6.416-18.045
275-773
9-35
0,7-3,51
1.000-8.969 6.243-55.967
1,7-13,6 180-225x

- lei/Kwh.

Sursa: Date prelucrate de la Departamentul Energie Electrice ºi Tehnice – MIR ºi
ICEMENERG.

Aceste variante s-au elaborat pentru determinarea modalitãþilor de
acoperire a necesarului de energie din surse neconvenþionale pe baza unor
ipoteze de estimare pe surse de energie (tabelul nr. 39).
Tabelul nr. 39
Prognoza producþie de energie din surse noi
Surse
Energie solarã

Energie geotermalã

Energie eolianã

Varianta
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Anii
1991
51
50
50
75
100
162
0,3
2
1

1992
52
55
55
80
133
220
0,3
21
100

1995
55
200
100
133
220
400
0,4
120
400

2000
100
300
1.300
220
400
600
35
400
2.000
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Surse
Biogaz

Total

Varianta
I
II
III
I
II
III

Anii
1991
47
48
48
173,3
200
261

1992
48
50
50
180,3
200
425

1995
50
60
150
238,4
600
1.050

2000
60
100
200
415
1.200
4.100

Sursa: Date prelucrate în cadrul ICRISI, dupã cele preluate de la Departamentul Energiei
Electrice ºi Termice - MRI.

În stabilirea variantei I s-au avut în vedere restricþiile la importul de
combustibil convenþional (îndeosebi petrol) determinate de conjunctura
internaþionalã, situarea protecþiei mediului înconjurãtor pe plan prioritar,
creºterea gradului de civilizaþie în special în mediul rural, ipoteze din care
rezultã necesitatea valorificãrii mai rapide ºi în proporþii sporite a
potenþialului amenajabil din punct de vedere tehnologic ºi economic,
asimilarea într-un grad sporit a noilor tehnologii.
Astfel, în cazul energiei solare, pânã în anul 1995 se va pune
accentul pe valorificare sub formã de cãldurã ºi apã caldã menajerã a
acestui tip de energie produsã prin realizarea unor captatoare plane care se
aflã de mai mulþi ani în producþia de serie. Vor fi, de asemenea, realizate ºi
experimentate captatoare cu concentrare de tip cilindro-parabolic, pentru
obþinerea de apã fierbinte pentru utilizãri tehnologice ºi instalaþii de mare
capacitate necesare în agriculturã. Din anul 1995, þinând seamã de
experienþa acumulatã în þarã ºi de performanþele obþinute în acest domeniu
pe plan mondial (în special, în SUA ºi Japonia), se va trece la
implementarea unor centrale solaro-electrice fotovoltaice de sistem. Acest
proiect va putea fi realizat prin import de tehnologie care presupune un efort
valutar însemnat. În aceste condiþii ar fi posibilã dublarea producþiei de
energie solarã în anul 1995 (de la 50.000 tcc în anul 1989 la 100.000 tcc în
anul 1995), iar în anul 2000, prin folosirea energiei solare în centralele
termoelectrice ºi centralele electrice fotovoltaice, s-ar putea obþine o
producþie de 1.3 mil. tcc, ceea ce ar reprezenta 16% din potenþialul
amenajabil. În cazul producþiei de energie geotermalã se ia în calcul
introducerea pompelor submersibile în cele 59 de sonde aflate în funcþiune,
ceea ce ar conduce la o creºtere a potenþialului productiv al acestora în anul
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1991 la 162 mii tcc faþã de 75 mii tcc în anul 1989. Prin construirea ºi
punerea în funcþiune a unor noi sonde, se va ajunge la obþinerea unor
capacitãþi de producþie de 400 mii tcc la sfârºitul anului 1995, urmând ca în
anul 2000 producþia de energie geotermalã sã se ridice la 600mii tcc, ceea
ce ar reprezenta 100% din potenþialul amenajabil (rezerve geotermale
omologate).
Pentru producþia de energie eolianã, în varianta I, s-au luat în calcul
posibila omologare a grupurilor eoliene de 55, 100, 300, 1.000 kw ºi
punerea acestora în funcþiune în anul 2000. În aceste condiþii, producþia de
energie eolianã s-ar ridica de la 300 tcc în anul 1989, la 400 mii tcc în anul
1995 ºi la 2.000 mii tcc în anul 2000.
Aceastã creºtere rapidã a producþiei de energie eolianã estimatã în
varianta maximã se întemeiazã pe principalele studii elaborate de
ICEMENERG pentru centrale aeroelectrice. Obþinerea unei asemenea
producþii ar echivala cu utilizarea aproape integralã a potenþialului
amenajabil. Menþionãm cã o asemenea performanþã este posibilã din punct
de vedere tehnic dar mai puþin sub aspect economic. În ceea ce priveºte
producþia de biogaz, se estimeazã o creºtere mai modestã: de la 48 mii tcc
în anul 1991, la 150 mii tcc în anul 1995 ºi la 200 mii tcc în anul 2000. În
alcãtuirea variantei respective s-a avut în vedere faptul cã utilizarea
biogazului este eficientã mai ales în fermele zootehnice mari ºi profilate pe
anumite categorii de animale.
În varianta a II-a se porneºte de la posibilitatea realizãrii unei creºteri
moderate, având în vedere realizãrile de pânã acum în acest domeniu,
estimãrile întemeiate pe finalizarea unor obiective aflate în fazã de proiect
sau construcþie, fapte ce conferã un grad mai ridicat de certitudine.
Astfel, pentru energia solarã nu se prevede implementarea de
centrale termoelectrice sau fotovoltaice care sã pulseze energia în Sistemul
Energetic Naþional, din motive financiar valutare, ci doar amplificarea
utilizãrii acestei surse de energie pe plan local. Ca urmare, de la producþie
de 50 mii tcc în anul 1989, se va ajunge la 200 mii tcc în anul 1995 ºi de
300 mii tcc în anul 2000. Varianta respectivã implicã totuºi un import de
tehnologii cu performanþe superioare celor autohtone, precum ºi un efort
financiar suplimentar în activitatea de cercetare proprie. Realizarea acestei
variante va conduce la obþinerea unei producþii de energie solarã care
asigurã valorificarea a cca 3,75% din potenþialul amenajabil.
Energia geotermalã se va ridica în anul 1992 la 133 mii tcc ca urmare
a trecerii în exploatare a sondelor aflate astãzi în conservare. Pentru anul
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1995 se estimeazã cã prin introducerea pompelor submersibile la cele 59
de sonde aflate în funcþiune în prezent, se va ajunge la o producþie de
energie de 220 mii tcc, ceea ce va reprezenta cca 37% din potenþialul de
resurse geotermale omologate. Capacitatea de producþie de energie
geotermalã va atinge 400 mii tcc în anul 2000 prin sãparea unor sonde,
îndeosebi în zonele bogate în asemenea resurse.
În ceea ce priveºte energia eolianã, se preconizeazã, implementarea
diverselor grupuri aeroelectrice de 55, 100, 300, ºi 1.000 kW. În aceste
condiþii, pânã în anul 1995 vor intra în funcþiune grupurile de 55 kW ºi 100
kW care vor permite obþinerea unei producþii de 120 mii tcc. Specialiºtii
considerã cã este posibilã ºi realã punerea în funcþiune pânã în anul 2000 a
unei puteri instalate de 500 kW, ceea ce va permite realizarea unei producþii
de 400 mii tcc, adicã cca 20% din potenþialul eolian amenajabil.
Producþia de biogaz va înregistra o creºtere mai lentã, atât din cauza
costurilor prea ridicate, cât ºi a dificultãþilor specifice de valorificare. Potrivit
acestui scenariu se va asigura o producþie de energie de 60 mii tcc în anul
1995 ºi de 100 mii tcc în anul 2000, adicã 30% ºi respectiv cca 50% din
potenþialul amenajabil estimat în prezent.
În condiþiile realizãrii variantei II se va asigura la nivelul anului 1995 o
producþie totalã pe cele 4 surse de energie neconvenþionalã de 600 mii tcc
ºi în anul 2000 de 1.200 mii tcc, ceea ce va reprezenta aproximativ 0,45%
ºi, respectiv, 0,8% din totalul estimat de energie primarã la nivelul anilor
respectivi.
În varianta III se porneºte de la ipoteza cã mijloacele financiare, materiale ºi de muncã actualã ale þãrii nu permit o evoluþie rapidã a producþiei în
domeniul energiei neconvenþionale. De aceea, se preconizeazã un ritm de
creºtere lent, punându-se accentul pe capacitãþile existente ºi punerea în
funcþiune a unor obiective aflate în construcþie, eforturi financiare
suplimentare minime, renunþarea la importurile de tehnologii.
Pentru energia solarã se estimeazã o producþie de 55 mii tcc în anul
1995 ºi 100 tcc în anul 2000, adicã aproximativ 0,7% ºi, respectiv, 1,25%
din potenþialul amenajabil. În aceastã variantã se porneºte de la ideea cã
energia solarã va contribui la satisfacerea unor nevoi de cãldurã ºi apã
caldã în zone izolate (popasuri turistice, hoteluri, cabane) îndeosebi prin
iniþiativa particularã. De aici ºi ponderea redusã în producþia de energie
primarã a acestei resurse (0,07% în anul 2000).
Energia geotermalã ocupã un loc mai important în comparaþie cu alte
surse neconvenþionale, þinând seama de investiþia specificã mai redusã
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(tabelul nr. 38) ºi de condiþiile naturale favorabile. Pe seama acestei resurse
se va asigura în anul 1995 o producþie de 133 mii tcc (prin punerea în
funcþiune a sondelor aflate în conservare), iar în anul 2000 o producþie de
220 mii tcc prin modernizarea ºi exploatarea eficientã a sondelor existente;
aceasta ar echivala cu 22% ºi respectiv 37% din potenþialul amenajabil.
Producþia de energie eolianã va rãmâne la o valoare scãzutã,
respectiv de 400 tcc în anul 1995 (din cauza întârzierii punerii în funcþiune a
grupurilor proiectate) ºi de 35 mii tcc în anul 2000 ca urmare a implementãrii
unor grupuri de capacitãþi reduse ce însumeazã 50 MW. Energia eolianã
produsã în anul 2000 va reprezenta 1,75% din potenþialul amenajabil.
În ceea ce priveºte producþia de biogaz aceasta va fi direct
dependentã de numãrul, dimensiunile ºi specificul fermelor zootehnice; se
estimeazã o producþie de 50 mii tcc în anul 1995 ºi 60 mii tcc în anul 2000
adicã 25% ºi respectiv 30% din potenþialul amenajabil actual.
În aceastã variantã, producþia totalã a celor 4 surse de energie
neconvenþionalã se va ridica la 238 mii tcc în anul 1995 ºi 415 mii tcc în
anul 2000.
Realizarea celor 3 variante presupune un efort financiar diferenþiat cu
efecte utile distincte. În calculul investiþiilor s-a pornit de la cunoaºterea
investiþiilor specifice pentru fiecare tip de resursã care variazã între anumite
limite, datoritã costului diferit al tehnologiilor ºi factorilor aleatori care îl pot
influenþa (tabelul nr. 40).
Tabelul nr. 40
Investiþiile estimate pentru obþinerea energiei
din surse noi în anii 1995 ºi 2000
Sursa
Energie solarã

Energie geotermalã

Energie eolianã

Varianta
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Anii
1995
3,8-6,4
112,9-190,7
37,6-63,3
2,2-8,3
5,6-20,7
12,5-46,4
0,1-0,3
109,7-617,1
366,4-1.030,4

2000
41,4-69,9
75,3-127,1
903,4-1.525,7
3,4-12,4
6,9-25,7
7,7-28,6
31,7-89,2
256,6-721,8
1.466,5-4.124,6
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Sursa
Biogaz

Total

Varianta
I
II
III
I
II
III

Anii
1995
0,9-8,1
2,3-20,8
15,2-136,1
7-23,1
230,5-849,3
431,7-1.276,5

2000
1,4-12,8
5,7-51,2
7,7-64,0
77,9-184,3
334,5-925,8
2.384,7-5.742,9

Sursa: Prognozã efectuatã în cadrul Institutului de Cercetare a Relaþiilor Interramuri ºi a
Structurilor Industriale.

Dintre cele trei variante apreciem ca recomandabilã pe cea de-a II-a,
întrucât implicã cheltuieli relativ reduse, asigurând totodatã un spor substanþial de energie convenþionalã (1,2 mii tcc), ceea ce va reprezenta aproximativ 1% din volumul total de energie primarã estimat pentru anul 2000. În
acelaºi timp, remarcãm faptul cã, deºi ponderea acoperirii necesarului de
energie primarã este redusã, obþinerea producþiei suplimentare respective
se justificã prin satisfacerea nevoilor curente de energie ale unei însemnate
pãrþi a populaþiei. Nu implicã eforturi valutare mari ºi stimuleazã iniþiativa
localã în valorificarea resurselor proprii. În alcãtuirea acestei variante s-a
þinut seama de posibilitãþile bugetare limitate ale þãrii. Menþionãm cã în
varianta I, producþia de energie solarã bazatã pe conversia fotovoltaicã
prevãzutã pentru anul 2000 implicã un efort investiþional valutar care nu
este cuprins în calculul efectuat. Specialiºtii apreciazã cã realizarea unui
asemenea obiectiv este posibilã numai pe baza importului de tehnologii
care sunt foarte scumpe. De exemplu investiþia totalã pentru o centralã
electricã fotovoltaicã de 100 kW se ridicã la peste 250 mil. dolari.
Implementarea acestor categorii de resurse în balanþa energeticã a
þãrii va contribui la satisfacerea într-o mãsurã sporitã a nevoilor de energie
electricã ºi termicã pe plan local, la creºterea gradului de civilizaþie; va
stimula iniþiativa particularã ºi va atrage dupã sine ocuparea unei pãrþi din
forþa de muncã disponibilã.
În cazul energiei solare nu trebuie însã ignorat faptul cã amplasarea
captatoarelor ocupã spaþii mari, ceea ce impune realizarea unor proiecte
adecvate de construire a locuinþelor. Aceasta va schimba favorabil ºi
aspectul estetic edilitar al localitãþilor. O precizare se impune ºi cu privire la
instalaþiile eoliene mari care necesitã suprafeþe de teren considerabile, fapt
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pentru care amplasarea acestora trebuie sã se facã în zone care sã nu
afecteze fondul funciar agricol.
Creºterea ponderii energiei neconvenþionale în balanþa energeticã reprezintã un factor pozitiv, contribuind la depoluarea mediului, în comparaþie
cu sursele convenþionale. Totuºi, existã ºi unele pericole de care trebuie sã
se þinã seama, mai ales când este vorba de exploatarea surselor geotermale,
prin apariþia unor emisii toxice sau afluenþi puternic mineralizaþi. De
exemplu, hidrogenul sulfurat rezultat din forãri este un gaz nociv care poate
provoca îmbolnãviri. De asemenea, trebuie avute în vedere ºi posibilele
infiltraþii de mercur, arsenic ºi alte substanþe din apele termale în apele de
suprafaþã. În ceea ce priveºte energia solarã, captatoarele cu factori mari de
concentrare pot sã aibã implicaþii ecologice negative prin pericolul pe care îl
prezintã pentru pãsãri ºi insecte. Acelaºi lucru se poate spune ºi despre
palele în miºcare ale turbinelor eoliene. Comparând însã aspectele pozitive
cu cele negative legate de implementarea tehnologiilor de conversie a
surselor de energie regenerabile, în mod logic apare necesitatea continuãrii
eforturilor în direcþia sporirii producþiei de energie neconvenþionalã.

4.4. Recuperarea ºi utilizarea resurselor energetice
refolosibile
Dezvoltarea industriei, în special a unor ramuri energointensive, a
antrenat sporirea necesarului de energie peste posibilitãþile existente la un
moment dat în þara noastrã, ceea ce a fãcut necesarã inventarierea tuturor
posibilitãþilor de acoperire a consumului.
Una din aceste posibilitãþi o reprezintã resursele energetice
refolosibile1 (RER), a cãror pondere în balanþa energeticã, a crescut fãrã
însã a influenþa substanþial deficitul de energie (figura nr. 4). Totuºi,
utilizarea resurselor energetice refolosibile implicã stabilirea limitei tehnico1

Pe ansamblul economiei naþionale sunt inventariate urmãtoarele categorii de RER:
0
combustibile, termice cu potenþial ridicat, termice cu potenþial scãzut (sub 100 C), de
presiune ºi mecanice. Dupã modul de introducere în circuitul energetic, RER pot fi:
libere ºi recirculate: resursa energeticã recuperabilã liberã - resursa ce se valorificã în
afara procesului tehnologic care a produs-o, disponibilã altor procese tehnologice sau
altor consumatori (aburi pentru încãlzire, apã caldã etc.); resursa energeticã recirculatã
- resursã valorificatã în procesul tehnologic sau în procesele care fac parte din aceeaºi
structurã de normã de consum specific cu instalaþia în care este generatã resursa, în
scopul creºterii randamentului energetic al acestor produse (energie mecanicã,
preîncãlzirea utilajelor etc.).
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economice pânã la care acestea pot contribui la acoperirea unei pãrþi din
deficitul balanþei energetice.
Figura nr. 4. Distribuirea potenþialului RER
în funcþie de gradul sãu de valorificare
POTENÞIAL
TOTAL RER

RER VALORIFICATE

RER NEVALORIFICATE

LIPSÃ DOTARE
CAPACITÃÞI DE
VALORIFICARE
ENERGETICÃ A RER

CU SOLUÞII DE
RECUPERARE
FÃRÃ SOLUÞII DE
RECUPERARE

CANTITÃÞI DE RER
NEPRODUSE
RER
LIBERE

RER RECIRCULATE

RER RECIRCULATE

RER
LIBERE

4.4.1. Situaþia actualã a recuperãrii resurselor energetice
refolosibile
RER revin în atenþia, pe de o parte, datoritã volumului redus al
rezervelor de resurse energetice primare existente în þara noastrã, iar pe de
altã parte, datoritã fluctuaþiei preþurilor de comercializare pe piaþa externã
actualã a acestor resurse. De exemplu, recuperarea RER, din grupa celor
combustibile, este eficientã atât datoritã investiþiei specifice (lei/tcc
recuperat) mai reduse ºi duratei mai mici de recuperare a investiþiei cât ºi a
costului unitar mai scãzut decât cel al resursei primare care l-a generat.
Dacã þinem seama de faptul cã, în general, funcþionarea instalaþiilor
de recuperare nu conduce la o suplimentare a necesarului de forþã de
muncã pentru exploatarea ºi întreþinerea lor, apare evidentã eficienþa
promovãrii mai rapide a RER în balanþa energeticã a þãrii. Pânã în prezent,
valorificarea resurselor energetice refolosibile cu potenþial ridicat ºi mediu
nu au generat probleme deosebite fiind în mare mãsurã eficiente economic
ºi energetic. Totuºi, în utilizarea resurselor refolosibile cu potenþial energetic
mediu ºi scãzut trebuie sã se aibã în vedere urmãtoarele restricþii de bazã:
existenþa utilizatorului final care valorificã resursa energeticã refolosibilã;
regimul de funcþionare a instalaþiei de bazã ºi durata de recuperare a
efortului energetic total din energia netã consumatã.
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Soluþiile practice de sporire a eficienþei utilizãrii energiei ºi de
economisire sunt multiple. Experienþa mondialã ºi cea din economia
naþionalã au demonstrat faptul cã promovarea unor resurse energetice
refolosibile cu potenþial scãzut sau cu soluþii dificile de recuperare nu
prezintã eficienþã economicã ºi energeticã.
Estimativ, s-a apreciat în lucrãrile de specialitate1 cã 32-48% din
energia primarã consumatã anual se regãseºte în produse ºi servicii, iar 5268% reprezintã pierderi de energie, de fapt, energie degradatã ºi dispersatã
în mediu. Totodatã randamentul mediu net actual de utilizare a formelor de
energie primarã în industrie nu depãºeºte 50% în anumite ramuri.
Cei mai mari consumatori de energie primarã ºi, implicit, de posibilitãþi
de recuperare a resurselor secundare sunt: industria metalurgicã, industria
chimicã ºi petrochimicã ºi cea a materialelor de construcþii, deoarece o
pondere importantã din cãldura obþinutã la instalaþiile industriale din aceste
ramuri este difuzatã în atmosferã (gaze de combustie ºi cãldurã radiantã)
sau în apele de rãcire.
Din ultimul inventar al potenþialului de RER întocmit de ICEMENERG
ºi Departamentul Energiei Electrice în anul 1988, se relevã faptul cã din
totalul de 20,3 mil. tcc, 88,8% este reprezentat de potenþialul net generat,
iar 11,2% resursele energetice recuperabile neproduse2 capacitãþile de
producþie existente.
Resursele energetice recuperabile neproduse apar, în general,
datoritã unor factori de naturã obiectivã sau subiectivã cum sunt: reducerea
potenþialului instalaþiilor sau liniilor tehnologice în care se genereazã
resursele; lipsa de materii prime sau combustibil primar; prelungirea duratei
reparaþiilor peste duratele normate etc.
Totodatã, se poate releva faptul cã în activitãþile industriale din
metalurgie, chimie, petrochimie ºi materiale de construcþii se produce
aproximativ 92,2% din potenþialul net.3

1

2

3

Inventarierea ºi evidenþa RER la nivelul economiei naþionale, studiu ICEMENERG,
1988.
Noþiunea de resursã energeticã recuperabilã neprodusã apare ca necesarã deoarece
volumul de resurse energetice refolosibile neregãsite în bilanþurile energetice a
capacitãþilor existente de producþie însumeazã o însemnatã cantitate de combustibil
convenþional.
Potenþialul net de resursã energeticã refolosibilã (exprimatã în tcc/an) reprezintã diferenþa
dintre potenþialul total de RER ºi cantitatea de resurse care nu au fost produse în
instalaþii existente de valorificare, datoritã proastei funcþionãri a echipamentului.
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Deºi ca volum RER evolueazã descrescãtor, acestea menþin
aproximativ aceeaºi structurã (tabelul nr. 41).
Tabelul nr. 41
Structura RER obþinutã la nivelul economiei naþionale
în anii 1986 ºi 1988
Potenþialul net de resurse
energetice recuperabile, 1988
Total economie, din care
- resurse energetice recuperabile combustibile
- resurse energetice recuperabile cu potenþial termic ridicat
- resurse energetice recuperabile cu potenþial termic ridicat
- resurse energetice recuperabile de presiune ºi mecanice

1986
% mil. tcc
100
19,793
33,2 6,567
51,0 10,103
15,5 3,061
0,3 0,061

1988
% mil. tcc
100
18,056
35,8 6,471
47,8 8,620
16,1 2,915
0,3
0,05

Sursa: Calculat pe baza datelor de la ICEMENERG.

Totuºi este de menþionat faptul cã pe ramuri industriale structura RER
este diferitã. Astfel, din potenþialul net al ramurii, RER combustibile au
deþinut 48,9% în metalurgie; 27,3% în chimie ºi petrochimie; 91,9% în
minerit etc.
În actuala etapã de dezvoltare economicã, în mod deosebit
intereseazã gradul de valorificare a potenþialului net de resurse energetice
refolosibile care, în þara noastrã, a evoluat crescãtor (tabelul nr. 42).
Tabelul nr. 42
Gradul de valorificare al resurselor secundare refolosibile

Total economie, potenþial net, din care:
- resurse energetice recuperabile valorificate
- resurse energetice recuperabile nevalorificate

1986
1988
% mil. tcc % mil. tcc
100 19,793 100 18,056
60 11,866 63,7 11,495
40
7,927 36,3 6,561

Sursa: Calculat pe baza datelor de la ICEMENERG.

Se remarcã faptul cã aproximativ 64% din potenþialul net de resurse
refolosibile la nivelul anului 1988 au fost valorificate (cu peste 4% mai mult
decât în anul 1986).
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Totodatã, trebuie remarcat ºi faptul cã gradul de valorificare cel mai
ridicat al RER s-a înregistrat în industria materialelor de construcþii (86,2%)
ºi cel mai scãzut în industria extractivã (21,8%).
Valorificarea cât mai ridicatã a resurselor energetice refolosibile s-a
datorat utilizãrii cât mai complete a capacitãþilor de producþie, specifice
acestor activitãþi.
Totuºi, lipsa de dotare a unor capacitãþi de obþinere a RER la care
s-au gãsit soluþii de valorificare a determinat o pondere ridicatã a RER
neproduse. Trebuie menþionat faptul cã gradul de utilizare a capacitãþilor de
valorificare a resurselor energetice refolosibile1 este un indicator sintetic, de
o deosebitã importanþã în aprecierea efectelor economice.
În ceea ce priveºte volumul de resurse nevalorificate cu ºi fãrã soluþii
de valorificare (tabelul nr. 43) se remarcã urmãtoarele:
Tabelul nr. 43
Situaþia resurselor energetice nevalorificate
Resurse nevalorificate
Total economie, din care:
- cu soluþii tehnice de valorificare energeticã
- fãrã soluþii tehnice de valorificare energeticã

1985
100
28,2
71,8

-% 1988
100
33,2
66,8

Datele din tabelul nr. 43 relevã urmãtoarele aspecte:
− din totalul resurselor energetice refolosibile nevalorificate, dar cu
soluþii de valorificare cunoscute, 26,6% sunt declarate în stadiu de
cercetare ºi proiectare de echipamente specifice de recuperare,
27,5% sunt resurse declarate în faza de proiectare a utilajelor
necesare, iar pentru 45,9% obiectivele de valorificare sunt deja în
stadiul de execuþie.
− din totalul RER nevalorificate ºi fãrã soluþii de valorificare, 52,2%
reprezintã resursele pentru care nu au fost încã stabilite soluþii de
valorificare nici în þarã, nici pe plan mondial, 22,2% resursele aflate
în stadiu efectiv de cercetare, iar 25,6% reprezintã alte forme de
resurse energetice refolosibile, fãrã soluþii de valorificare.
1

Acest indicator reprezintã raportul dintre valoarea producþiei de resurse energetice
recuperabile ºi capacitatea instalaþiilor destinate valorificãrii resurselor energetice
recuperabile generate, iar la nivelul industriei are o valoare aproximativã de 0,84.
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Din aceste considerente apreciem cã este necesarã continuarea ºi
intensificarea efortului de cercetare, în vederea gãsirii unor soluþii eficiente
de valorificare (volumul acestora reprezentând aproximativ 18% din volumul
potenþialului net de resurse energetice recuperabile în economia naþionalã).
Analiza volumului de resurse energetice recuperabile nevalorificate ºi
fãrã soluþii de valorificare, pe grupe de purtãtori de energie (tabelul nr. 44)
relevã urmãtoarele:
− în totalul resurselor energetice recuperabile combustibile (aprox.
7,5%), ponderea principalã este deþinutã de grupa deºeurilor
combustibile în principal sub formã de steril ºi ºlamuri cu conþinut
scãzut de cãrbune (din sectorul minier);
− în cadrul resurselor energetice recuperabile termice, ponderea
principalã (46%) o deþin agenþii de rãcire (în general apele de
rãcire cu temperaturã sub 600 C), cãldura fizicã a produselor finite
ºi deºeurilor calde (28%) ºi cãldura sensibilã a gazelor de ardere
(25%);
− resursele energetice recuperabile de presiune ºi mecanice deþin o
pondere nesemnificativã (0,4% din totalul resurselor energetice
refolosibile nevalorificabile ºi fãrã soluþii de valorificare).
Situaþia RER în anul 1988 din punctul de vedere al modului de
recuperare este prezentatã sintetic în diagrama fluxurilor energetice din
figura nr. 5.
Tabelul nr. 44
Situaþia RER nevalorificate, fãrã soluþii de valorificare,
pe activitãþi industriale ºi categorii de resurse
Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Activitatea
industrialã

Total RER
Din care:
nevalo- Combus- Termice de Termice de De prerificatã
tibil
potenþial
potenþial siune de
ridicat
scãzut
mecanice
Metalurgie
1,749
0,072
1,3
0,371
0,005
Chimie ºi petrochimie
1,845
0,016
0,34
1,482
0,006
Minerit
0,259
0,241
0,007
0,011
Materiale de construcþii
0,115
0,092
0,023
Alte activitãþi
0,408
0,277
0,126
0,004
Total economie
4,376
0,329
2,016
2,013
0,015

Sursa: Date de la ICEMENERG.
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Figura nr. 5. Balanþa de fluxuri a RER produse
în economia naþionalã la nivelul anului 1988
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4.4.2. Perspectiva recuperãrii resurselor energetice refolosibile
Þinând seama de actualul nivel de dotare tehnicã a industriei
naþionale, de eforturile ce se întreprind pentru trecerea la economia de
piaþã, care implicã noi criterii de apreciere a rezultatelor concrete ale
activitãþilor industriale apare ca necesarã regândirea proceselor tehnologice
ºi în primul rând a celor mari consumatoare de energie, inclusiv a celor
producãtoare de resurse secundare refolosibile. Modernizarea, încã din
faza de proiectare a utilajelor ºi agregatelor în vederea asigurãrii unor
parametrii tehnico-economici ºi energetici apropriaþi celor realizaþi pe plan
mondial, precum ºi renunþarea la întregul parc de utilaje ºi agregate
depãºite fizic ºi moral, conduce la creºterea randamentelor energetice ºi
eliminarea atât a pierderilor cât ºi a posibilitãþilor de obþinere RER.
Tendinþele de adaptare a transformarea ºi înlocuirea unor tehnologii
clasice, energointensive, cu tehnologii moderne mai puþin consumatoare de
energie primarã vor diminua posibilitãþile de obþinere a RER, ca urmare a
unor utilizãri cât mai eficiente a resurselor energetice primare.
Pe de altã parte asistãm la o degradare în timp a parametrilor
tehnologici a echipamentelor ºi sistemelor de valorificare ºi recuperare a
resurselor energetice refolosibile (proces obiectiv datorat îmbãtrânirii,
degradãrii fizice a acestora) ceea ce conduce la valorificarea mai scãzutã a
RER. Aºadar, este de reþinut faptul cã evaluarea cantitativã a potenþialului
efectiv de resurse energetice refolosibile, care ar putea fi luat în
considerare, la un moment dat, pentru acoperirea unei pãrþi din deficitul
balanþei energetice la nivel naþional este o variabilã în timp în funcþie de un
ansamblu complex de factori.
Din punct de vedere tehnologic, recuperarea resurselor energetice
refolosibile, privitã prin prisma experienþei tehnice acumulate în perioada
parcursã în ultimele douã decenii, apare ca o alternativã eficientã în
condiþiile în care preþul resurselor energetice primare pe piaþa mondialã a
înregistrat permanent oscilaþii foarte mari.
Experienþa de pânã acum în acest domeniu a demonstrat gama
variatã de soluþii tehnologice, elaborate, parametrii tehnico-economici
competitivi cu ai unor soluþii energetice clasice, compatibilitatea tehnicã
între sistemele de recuperare energeticã ºi liniile tehnologice generatoare
de resurse energetice refolosibile etc.
Acest mod de gândire s-a dovedit pentru marea majoritate a statelor
industrializate ca fiind soluþia optimã de rãspuns imediat la implicaþiile
creºterii continue a preþului energiei ºi combustibililor.
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Concomitent cu eforturile depuse pentru creºterea randamentului
global de utilizare a energiei au fost alocate fonduri importante în sectorul
cercetare-dezvoltare tehnologicã pentru elaborarea unor noi generaþii de
utilaje, echipamente, agregate, linii tehnologice, la care recuperarea
energeticã face parte integrantã din procesul tehnologic primar care a
generat resursele. Acest nou mod de gândire energetic ºi tehnologic este
astãzi cunoscut sub denumirea de TOTAL-ENERGY, iar rezultatele
concrete acestei noi politici energetice sunt confirmate la analiza balanþelor
de energie ºi combustibili ale statelor respective. Se constatã astfel, cã
pentru perioada ultimului deceniu se vor înregistra creºteri nesemnificative
ale consumului total de energie faþã de creºterea produsului naþional brut.
În þara noastrã, recuperarea RER a fost abordatã fãrã a se fi creat în
prealabil un cadru unitar de estimare ºi analizã a întregului ansamblu de
implicaþii tehnico-economice pe care le presupune.
Datoritã caracterului forþat de impunere a unor cifre de plan nefundamentate tehnic ºi economic din partea organelor centrale de decizie, activitatea de recuperare a resurselor energetice refolosibile a fost denaturatã
chiar din start, iar rezervele concrete au fost în principal “adaptate” cerinþei
raportãrilor periodice spre forurile superioare de decizie ºi analizã.
Este cert faptul cã aºa cum a fost cazul activitãþii cu caracter industrial
legat de nivelul de dotare cu tehnologii ºi utilaje care nu rãspundeau în
primul rând imperativului de asigurare a unor randamente ridicate de
transformare a purtãtorilor primari de energie prin însãºi natura proceselor
tehnologice rezultate, cantitãþi mari de resurse (altfel recuperabile) erau
cuprinse sub denumirea de “pierderi inerente tehnologice”.
Încercând sã prefigurãm o posibilã evoluþie a producþiei RER va trebui
sã luãm în considerare dinamica structurii sectorului industrial ºi
posibilitatea retehnologizãrii acestuia prin dotarea cu echipamente ºi utilaje
la nivelul parametrilor tehnico-economici existenþi pe plan mondial. De
asemenea, trebuie avute în vedere ºi posibilitãþile de restructurare de naturã
tehnologicã utilizând cooperarea tehnico-ºtiinþificã internaþionalã în vedere
dotãrii industriei cu cele mai moderne ºi eficiente echipamente cu parametri
funcþionali ºi energetici ridicaþi.
În acest context au fost elaborate câte trei variante (tabelul nr. 45)
având la bazã volumul RER aºa cum a reieºit din inventarele efectuate în
anii 1988-1989. În aceste inventare s-au specificat atât capacitatea totalã
teoreticã de generare, cât ºi efectul energetic propriu-zis (cantitatea de
resurse energetice refolosibile valorificate în industrie).

113
Variantele întocmite au avut la bazã urmãtoarele premise: capacitatea
teoreticã totalã de resurse energetice refolosibile care în varianta I va creºte
uºor într-un ritm mediu anual de 0,5% pânã în 1995, datoritã imposibilitãþii
schimbãrii într-un interval atât de scurt a structurii industriale aceastã
creºtere se mai datoreazã ºi punerii în funcþiune a utilajelor aflate în curs de
execuþie înainte de 1989.
Tabelul nr. 45
Posibilitãþi de recuperare a resurselor energetice refolosibile,
în perioada 1990-2000
1989

Capacitatea teoreticã totalã de resurse
energetice refolosibile
Volumul resurselor energetice
refolosibile valorificabil

Varianta
I
II
20,008
III
I
II
15,278
III

1995
20,718
18,808
17,72
15,202
14,383
13,533

2000
20,697
17,914
15,61
14,45
13,33
11,92

Dupã anul 1995 capacitatea totalã teoreticã de RER va scãdea cu un
ritm mediu anual de 0,1% ca urmare a regândirii tehnologice ºi a eforturilor
moderate de modernizare a structurilor industriale.
În variantele II ºi III, ca urmare a eforturilor de modernizare a utilajelor
ºi echipamentelor, capacitatea teoreticã de producþie a acestor resurse se
va diminua cu un procent mediu anual de 1% (var. II) ºi 2-2,5% (var. III).
În ceea ce priveºte volumul resurselor energetice refolosibile
valorificabile în toate cele trei variante va înregistra o evoluþie
descrescãtoare justificatã de evoluþia structurii industriei. Astfel, variantele II
ºi III, considerate ca fiind apropiate din punct de vedere al volumului
resurselor energetice refolosibile, utilizabile, s-a avut în vedere alocarea unor
fonduri mai mari pentru promovarea soluþiilor de modificare a structurilor
industriale (ca urmare a modernizãrii tehnologiilor), concomitent cu
renunþarea la vechile tehnologii de recuperare.
În aceastã situaþie s-a apreciat cã aportul RER în balanþa energeticã
va scãdea pânã în anul 2000 (13,3 tcc în varianta II ºi 11,9 mil. tcc în
varianta III).
Pentru situaþia concretã evidenþiatã în varianta III la nivelul anului
2000 s-a întocmit diagrama fluxurilor RER produse în economia naþionalã
(figura nr. 6).
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Figura nr. 6. Balanþa de fluxuri a RER produse
în economia naþionalã la nivelul anului 2000
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Se remarcã astfel, ca urmare a reprezentãrii grafice, modul de
distribuire a fluxurilor în cele 2 direcþii principale: RER valorificate ºi RER
nevalorificate (cu toate subdiviziunile lor).
În raport cu datele de prognozã conþinute în tabelul nr. 44, se pot imagina reprezentãri grafice asemãnãtoare pentru var. I ºi II în care ponderea
principalelor componente va urmãri de fapt evoluþia propusã prin scenariul
de prognozã, fãrã a ne aºtepta la modificãri spectaculoase faþã de var. III.
Modificãri importante în configuraþia balanþei de fluxuri prognozatã,
faþã de cea realizatã anterior nu s-ar putea datora decât unor restructurãri
fundamentale în configuraþia structurii unor ramuri ale economiei naþionale
(de exemplu, siderurgia, una din ramurile ºi activitãþile industriale mari
consumatoare de energie ºi producãtoare de RER). Aceste modificãri,
pentru moment, sunt puþin plauzibile ca ºi perspectiva unei dezvoltãri
superaccelerate a sectorului terþiar care prin definiþie este rupt practic de
posibilitatea generãrii de resurse refolosibile.
Aceste aprecieri au fost fãcute în funcþie de volumul total al resurselor
energetice refolosibile, valorificabile, de 15,3 mil. tcc, din care 4,9 mil. tcc,
reprezintã cele ce pot fi reintroduse direct în procesele de producþie ºi pot fi
luate în calculele de prognozã privind gradul de acoperire a consumului de
resurse energetice.
Diferenþa o reprezintã RER cu soluþii tehnice de valorificare, cele de
abur la temperaturi înalte, gaze de ardere, zguri, ape de rãcire etc., care au
un potenþial energetic ridicat ºi ar putea fi luate în considerare la capacitatea
lor maximã, mai ales, cã prin neutralizare aceste resurse contribuie la
accentuarea poluãrii.
Lipsa unor echipamente de recuperare adecvate, ca ºi randamentul
scãzut al utilajelor existente, vor contribui la menþinerea integralã a acestui
potenþial.
În viitor, deºi ponderea acestor resurse în balanþa energeticã se va
reduce ca urmare a acþiunilor de retehnologizare a proceselor productive,
totuºi recuperarea gazelor de ardere (la temperaturi înalte), aburilor ºi apelor
de rãcire este o sursã de acoperire cu forþe proprii a consumului de resurse
energetice, mai ales, cã prin recuperare se reduce substanþial poluarea.
Þinând seama de aportul potenþialului RER la acoperirea necesarului
de energie primarã, considerãm necesarã evaluarea completã ºi periodicã a
potenþialului total, concomitent cu localizarea optimului energetic. Asemenea
evaluãri sunt necesare pentru fundamentarea unor decizii privind acoperirea
necesarului de energie obþinutã pe o perioadã mai mare de timp. În acelaºi
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timp, va trebui elaborat un cadru economic legal care sã cointereseze, prin
facilitãþi financiare, producãtorii ºi deþinãtorii de RER spre o valorificare a
acestora pânã la limite tehnologice admisibile.
Având în vedere cã recuperarea unui volum tot mai mare de RER
reprezintã economii valutare importante, considerãm cã se impune crearea
unui cadru legislativ adecvat care sã cuprindã avantaje pentru utilizatorul de
RER, implicit sã încurajeze activitatea de recuperare.
Pentru întreprinderile mici statul ar trebui sã acorde credite pe termen
lung, fãrã sã perceapã dobânzi, în scopul achiziþionãrii de instalaþii de recuperare a energiei sau dotãrii instalaþiilor pe care le posedã cu recuperatoare.
Pentru marile întreprinderi, deci marii consumatori de energie primarã,
facilitãþile create de stat trebuie sã urmãreascã atât încurajarea financiarã,
prin diminuarea impozitelor pentru reintroducerea RER în procesele de
fabricaþie, cât ºi crearea posibilitãþilor de desfacere a RER cãtre alþi
utilizatori industriali sau cãtre populaþie (apã caldã, cãldurã etc.). Aceste
probleme sunt deosebit de relative dacã þinem seama de faptul cã în þãrile
industrializate recuperarea energiei joacã un rol important fiind tratatã cu
multã atenþie.1 De aceea, se impune, ºi pentru þara noastrã, acordarea unei
atenþii deosebite recuperãrii energiei, inclusiv prin cooperarea cu diferite
firme specializate din þãrile industrializate, pentru a putea implementa ºi în
economia naþionalã metodele de recuperare ce ºi-au dovedit eficienþa.

1

Astfel, sunt create organisme specializate care cerceteazã ºi dau soluþii fiind implicate
direct în recuperarea RER cum ar fi: AFME – Agence Française pour la Maitrise de
l’Energie; ATEE – Association Technique pour les Economies d’Energie, în Franþa, sau
Institute of Energy Economics - Tokyo, în Japonia.
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Capitolul 5. POSIBILITÃÞI DE COMPLETARE
DIN IMPORT A NECESARULUI DE RESURSE
ENERGETICE PRIMARE
În condiþiile imposibilitãþii echilibrãrii balanþei energetice pe baza
potenþialului intern de resurse energetice, achiziþionarea de materii prime de
pe piaþa externã capãtã o deosebitã importanþã, mai ales, prin amploarea
eforturilor necesare.
Activitatea de import trebuie analizatã însã, în toatã complexitatea ei,
dat fiind numeroºii factori care influenþeazã eficienþa sa, pentru a aprecia, cu
maximum de certitudine posibilã, în condiþiile imprevizibile (cu deosebire, la
þiþei) ale evoluþiei pieþei mondiale, ce, cât, de unde ºi la ce preþ trebuie sã
importãm resursele energetice de care economia naþionalã are nevoie.

5.1. Gradul de dependenþã de piaþa externã în asigurarea
consumului de resurse energetice
Orice întrerupere în aprovizionarea cu resurse energetice, punct de
plecare în orice activitate economicã, poate provoca serioase perturbãri în
funcþionarea economiei naþionale. Astfel, pe plan mondial se apreciazã cã
insuficienþa materiilor prime ºi energiei poate cauza un declin al producþiei,
în termeni valorici, echivalent cu 50 pânã la 100 ori valoarea proprie a
acestor materii prime.1
Temerile exprimate, mai ales în anii 1970, privind epuizarea rapidã a
resurselor naturale par a fi, în unele cazuri, exagerate.2 Astfel, pe plan
mondial, durata de acoperire a consumului mondial cu resurse energetice
prezintã suficientã siguranþã, mai ales la huilã (323 ani) ºi lignit (424 ani), ºi
chiar pentru gaze naturale (49 ani) ºi þiþei (44 ani), þinând seama de faptul
cã au fost luate în considerare numai rezervele exploatabile (tabelul nr. 46).
De asemenea, o parte însemnatã din producþia mondialã de resurse
energetice este comercializatã: 7,6% la cãrbuni, 43,5% la þiþei ºi 13,6% la
gaze naturale3, în anul 1987. Desigur, gradul diferit de comercializare, de la
1

A. Dobozi, Forecasting Structural Changes in the International Raw Materials Industries
and Markets, în “Trends in World Economy”, nr. 22, 1977.
2
Jan Timbergen (coordonator), Restructurarea Ordinii Internaþionale, Editura Politicã,
Bucureºti, 1978, p. 93.
3
Sursa: prelucrare date din Energy Statistics Yearbook, 1987.
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o materie primã la alta, depinde atât de gradul de asigurare a consumului
de rezerve, de concentrarea geograficã a acestora, dar ºi de posibilitãþile de
transport specific.
Tabelul nr. 46
Durata de acoperire a consumului de resurse cu rezerve (exploatabile)
pe plan mondial, în anul 1987

TOTAL MONDIAL, din care:
- Africa
- America de Nord
- America de Sud
- Asia
- Europa
- URSS
- Oceania

Huilã
323
435
165
426
508
106
207
1.008

Lignit
424
99
1.728
121
813
1.088

Þiþei
44
83
16
58
123
5
16
11

- ani Gaze naturale
49
150
15
68
167
15
54
60

Sursa: Prelucrare date din World Resources 1990-1991, New York, Oxford University
Press, 1990; Energy Statistics Yearbook, 1987.

Pe de altã parte, potrivit unor aprecieri mai optimiste, tehnologiile
actuale de extracþie nu sunt imutabile pe termen lung, fiind posibile progrese
deosebite în exploatarea unor resurse cu conþinut util redus sau aflate în
condiþii dificile de extracþie. Tot într-o perspectivã mai îndelungatã, se
estimeazã cã structura consumului de resurse energetice este fluidã, mereu
schimbãtoare, analiza evoluþiei acesteia pânã în prezent indicând cã nu
existã o tendinþã de duratã în folosirea unor resurse energetice din ce în ce
mai costisitoare.
Totuºi, aceste aprecieri nu trebuie sã fie interpretate ca fiind de naturã
sã permitã continuarea irosirii patrimoniului nostru natural. Disponibilitatea,
în viitor, a resurselor naturale va depinde, în primul rând de ritmul exploatãrii
lor, care este legat de evoluþia modelelor consumului din þãrile industrializate
ºi, în al doilea rând, de rezultatele cercetãrilor tehnologice ºi dezvoltãrilor
privind procesele de producþie, înlocuitorii ºi metodele de descoperire a
noilor rezerve. În legãturã cu cel din urmã aspect, este important sã nu se
adopte optimismul facil, potrivit cãruia soluþiile tehnologice pentru rezolvarea

119
problemelor resurselor naturale, în speþã a celor energetice, pot apãrea fãrã
eforturi financiare considerabile ºi la timp. Timpul necesar pentru ca noile
tehnologii sã devinã operaþionale în acest domeniu este lung (de ordinul a
10-20 ani) ºi, deoarece schimbãrile apar într-un ritm atât de rapid, existã
pericolul ca rãspunsurile tehnologice corespunzãtoare sã nu poatã þinã
pasul cu problemele acestor resurse.1
În România, disponibilul de resurse energetice s-a redus în ultimii ani
din cauza diminuãrii potenþialului natural de resurse, atât cantitativ dar, mai
ales calitativ, ºi ca urmare a restricþiilor valutare impuse. Aceastã tendinþã
este mult mai accentuatã în cazul producþiei, în timp ce gradul de
dependenþã de piaþã externã s-a mãrit. Astfel, importul a crescut atât în cifre
absolute cât ºi relative, de la 27,3% în 1985, la 39% în 1989, urmând ca, în
acest an, sã reprezinte peste 42% din disponibilul de energie primarã
(tabelul nr. 47).
Tabelul nr. 47
Structura resurselor de energie primarã în anii 1985,1989 ºi 1990

RESURSE - TOTAL
- PRODUCÞIE
- IMPORT
- STOC la începutul anului
Din TOTAL RESURSE:
A. PRODUCÞIE, din care:
- cãrbuni
• huilã ºi antracit
• lignit ºi cãrbune brun
- þiþei
- gaze naturale
- lemne de foc
- energie hidroelectricã
- noi surse de energie
B. IMPORT, din care:
1

Jan Timbergen, op. cit., p. 255.

-% 1985 (realizãri) 1989 (realizãri) 1990 (program)
100,0
100,0
100,0
70,2
58,9
56,3
27,3
39,0
42,1
2,5
2,1
1,6
100,0
17,2
5,8
11,4
18,4
56,3
1,7
5,2
0,2
100,0

100,0
24,1
6,2
17,8
17,2
51,2
1,1
6,1
0,2
100,0

100,0
23,4
4,3
19,1
18,3
51,0
1,2
5,7
0,3
100,0
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- cãrbuni
• huilã ºi antracit
- cocs
- þiþei
- gaze naturale
- energie electricã

1985 (realizãri) 1989 (realizãri) 1990 (program)
17,6
12,0
14,4
17,1
10,6
10,4
6,0
2,2
2,1
64,5
61,8
55,9
6,6
17,1
19,9
3,7
5,7
7,7

Sursa: Prelucrare date din Balanþa energiei totale, DCS, Ministerul Resurselor ºi Industriei.

Comparând nivelurile programate pentru 1990 cu realizãrile anului
1989, se remarcã o reducere a producþiei, atât totale, cât ºi pentru fiecare
sursã de energie primarã în parte ca volum fizic. Scãderi superioare mediei,
ceea ce se reflectã ºi prin reducerea ponderii în totalul producþiei se
observã la huilã ºi antracit, gaze naturale ºi hidroenergie, ceea ce
determinã un import sporit pentru acest an, faþã de 1989, mai ales de gaze
naturale ºi energie electricã.
Modificãrile preconizate, în 1990 faþã de anii anteriori, în balanþa de
energie primarã, a nivelurilor de producþie ºi import derivã din schimbarea
concepþiei de elaborare a acestui program. Astfel, dacã în perioada
anterioarã s-a pornit de la necesarul consumatorilor din acest an punctul de
plecare l-au constituit aprecierile cât mai reale ale disponibilitãþilor de
resurse energetice ºi, apoi, alocarea acestora diferiþilor consumatori.
Astfel, în ceea ce priveºte importul, pe baza prevederilor de diminuare
a producþiei industriei metalurgice, cantitãþile de cocs ºi huilã ce sunt
programate a se achiziþiona în 1990 de pe piaþa externã nu vor înregistra
modificãri deosebite, urmând sã creascã, nesemnificativ, numai cele de
cãrbune energetic. În cazul þiþeiului urmeazã sã se prelucreze o cantitate
mai micã din aceastã resursã datoritã faptului cã o parte din capacitãþile
petrochimiei este deja uzatã moral ºi fizic, singura excepþie acceptatã fiind
importul de pãcurã, pentru care avem posibilitãþi de achiziþionare începând
cu acest an. Pentru gaze naturale, se estimeazã cã importul prevãzut este
aproape de limita tehnicã a transportului (dimensiunile conductelor), fiind
destinat sã compenseze, parþial numai, declinul zãcãmintelor de aproximativ
4 mld. m3, din intervalul 1989-1990.
În afara importurilor propriu-zise, un aport deosebit în asigurarea
necesarului de resurse energetice îl pot avea acþiunile de cooperare
economicã ºi tehnico-ºtiinþificã ce oferã diferite avantaje cum sunt cele de
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ordin financiar, transferul de know-how ºi tehnologii, caracterul de
continuitate al aprovizionãrii etc. Pe aceastã cale, s-ar putea realiza, în
industria extractivã naþionalã, îmbunãtãþirea tehnologiilor de exploatare,
ceea ce ar conduce la stabilizarea producþiei.
Accentuarea, în ultimul timp, a declinului natural al zãcãmintelor
impune intervenþia activã, în acest sens, încã din faza de cercetare ºi
prospectare geologicã. Astfel, s-ar putea concesiona firmelor strãine, pentru
cercetare geologicã, cu prelevarea unei anumite cote din zãcãmântul
eventual descoperit, perimetre fie cu perspective de ordin secundar, fie din
categoria celor a cãror investigare necesitã eforturi financiare deosebite pe
care statul român nu le poate suporta, chiar în cazul în care deþine
mijloacele tehnice necesare executãrii lucrãrilor. În ceea ce priveºte
experienþa þãrii noastre în perioada interbelicã, în acest domeniu, trebuie
remarcat faptul cã statul român, deºi proprietar al bogãþiilor subsolului, nu a
valorificat direct toate aceste resurse naturale. În domeniul petrolului, statul
a fost dependent de societãþile petroliere, în cadrul cãrora cele cu capital
strãin deþineau partea cea mai mare din suprafaþa concesionatã, societãþi
care au obþinut profituri reale foarte mari, mult superioare celor declarate,
din care cea mai mare parte erau transferate peste graniþã, ceea ce impieta
asupra creºterii corespunzãtoare a avuþiei naþionale, în pofida unei activitãþi
industriale prospere la prima vedere.1
În acest sens, V.N. Madgearu fãcea urmãtoarea observaþie:
“…beneficiile capitalului strãin plasat, în mare parte, nu servesc la crearea
puterii de cumpãrare pe piaþa naþionalã ºi nu contribuie la sporirea ofertei de
capital cãci sunt exportate”.
Desigur, experienþa României, în perioada interbelicã, trebuie privitã
cu unele rezerve în noile condiþii create în sistemul economic mondial, al
echilibrãrii raporturilor dintre state, al rãspândirii mult mai largi a informaþiei
în domeniu. De asemenea, cel puþin în acest moment, problema
concesionãrii se pune numai în domeniu cercetãrii geologice, achitarea
obligaþiilor pãrþii române urmând sã se facã prin prelevarea unei anumite
cote din zãcãmântul descoperit de cãtre societãþile cu capital strãin. Astfel,
de exemplu, explorarea zãcãmintelor de þiþei aflate la mare adâncime sau în
zona cu tectonicã mai complicatã ºi în platoul continental al Mãrii Negre, în
1

Sursa: Producþia ºi consumul de produse petroliere ºi de cãrbuni în România
interbelicã, “Caiet de studiu”, nr. 123, Institutul de Economie Socialistã, Bucureºti,
1987; Comerþul exterior al României interbelice, “Caiet de studiu”, nr. 124, IES,
Bucureºti, 1987.
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zona cu fundul marin mai adânc de 100 m necesitã, într-adevãr, un volum
substanþial de investiþii (lichiditãþi ºi tehnologie modernã), de care þara
noastrã nu dispune în prezent.
Totuºi, considerãm necesarã scurta incursiune în experienþa României
interbelice în acest domeniu, deoarece, prezintã câteva aspecte relevante
pentru stabilirea avantajelor ºi dezavantajelor ce survin în asemenea
situaþii, a aprecierii dimensiunilor care le pot cãpãta acþiunile de acest gen în
condiþiile concrete ale societãþii româneºti contemporane. Pentru evitarea
sau limitarea într-o mãsurã cât mai mare a riscurilor implicate, considerãm
cã se impune elaborarea unui cadru legislativ, cât mai riguros ºi mai
complet, de naturã sã nu descurajeze investiþiile de capital strãin dar, în
acelaºi timp, sã asigure economiei româneºti un avantaj echitabil.
Realizarea din punct de vedere fizic numai a importurilor de resurse
energetice nu înseamnã însã decât o rezolvare parþialã a acoperirii
necesarului intern. Epoca materiilor prime ieftine fiind depãºitã, asigurarea
resurselor energetice necesare dezvoltãrii economiei naþionale impune
analiza unor aspecte complementare, dar absolut necesare, referitoare la
eficienþa achiziþionãrii acestor resurse de pe piaþa externã.

5.2. Elemente de optimizare a importului de resurse
energetice
Din analiza prezentatã anterior rezultã caracterul critic al problemei
acoperirii necesarului de resurse energetice pentru þara noastrã. De altfel,
este semnificativ faptul cã majorarea fãrã precedent a comerþului internaþional
este calificatã frecvent, chiar cu satisfacþie, drept “amplificarea interdependenþei economice”, în timp ce creºterea importurilor de resurse naturale
continuã sã fie denumitã peiorativ, “accentuarea dependenþei pe piaþa
externã”. Desigur, singura alternativã în reducerea acestei dependenþe este
completarea, într-o proporþie cât mai mare a necesarului din producþia
internã. Dar cum pentru þara noastrã cel puþin în urmãtorii ani, nu se poate
realiza acest deziderat, singura opþiune posibilã este adoptarea de decizii
judicioase care sã minimizeze riscurile importãrii de resurse energetice, mai
degrabã decât sã le elimine cu orice preþ, ceea ce ar putea conduce, în
unele cazuri, la prejudicierea bunãstãrii materiale ºi spirituale.
Deci, în ceea ce priveºte resursele energetice, o completã
independenþã pe piaþa externã, chiar dacã ar fi posibilã din punct de vedere
fizic, ar putea fi deosebit de costisitoare. Dar, în oricare dintre cele douã
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situaþii, este necesar ca deciziile de menþinere ºi, mai ales, de dezvoltare a
capacitãþilor industriei extractive naþionale, ca ºi de import al resurselor
energetice, sã fie luate pe baza unei documentaþii tehnico-economice
realiste ºi cât mai complete, elaborate pe baza unor variante posibile. În
acest sens, este semnificativ faptul cã dupã anumite estimãri, gestiunea
ineficace a importurilor ar adãuga, în medie, un efort valutar reprezentând
20% din volumul mãrfurilor achiziþionate de pe piaþa internaþionalã, la
factura externã a þãrilor în curs de dezvoltare.1
Gestiunea adecvatã a resurselor energetice, în special a þiþeiului,
devine o problemã din ce în ce mai complicatã datoritã faptului, cã din anii
1970, piaþa petrolului a fost supusã unor schimbãri succesive, de mare
amploare care au condus la modificãri structurale ale industriei. Creºterile
fãrã precedent ale fluctuaþiilor preþului þiþeiului (tabelul nr. 48, figura nr. 7)
am avut un impact important asupra veniturilor în industrie, a veniturilor
þãrilor exportatoare de petrol ºi asupra disponibilului de investiþii de capital,
ceea ce a determinat apariþia ºi dezvoltarea activitãþii de management a
riscurilor provocate de evoluþia preþului petrolului astfel, importatorii de
petrol au promovat o serie de tehnici financiare pe termen lung, constând în
indexarea valorii produselor industriale exportate pe baza preþului þiþeiului, în
timp ce exportatorii de petrol, pentru livrãrile acestor materii prime, au
introdus finanþãrile preexport.
În situaþia României prevenirea acestor riscuri, amplificate de cel deal treilea ºoc petrolier, se poate face numai pe baza unei cunoaºteri,
aprecieri cât mai exacte a evoluþiei preþului þiþeiului, ca ºi a celorlalte resurse
energetice ºi prin asigurarea lichiditãþilor necesare achitãrii facturii
importurilor respective.
În calculul eficienþei importurilor de resurse energetice, pe lângã
nivelul preþurilor influenþate de monopolizarea puternicã a acestor pieþe
trebuie sã se þinã seama ºi de o serie de elemente cum sunt sursele de
aprovizionare, modalitãþile de platã, alte aspecte de naturã extraeconomicã
(factori sezonieri, greve, conflicte militare etc.).
În prezent, România achiziþioneazã þiþei, în cadrul acordului de
clearing din URSS, în baza unor creanþe ºi exporturi de mãrfuri sau prestãri
de lucrãri din unele þãri arabe (Libia, Siria, Iran etc.) sau prin platã cash, prin
importuri de la mari firme occidentale. Desigur, aceastã diversificare a
1

Sursa: Les operation et techniques d’importation dans les pays en développement,
UNCTAD, CNUCED, NV, Genéve, 1986.
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surselor de aprovizionare este necesarã, dependenþa de un singur furnizor
sau o anumitã zonã geograficã putând avea repercusiuni nedorite asupra
preþului þiþeiului importat sau putând conduce chiar la o limitare fortuitã a
volumului achiziþiilor de pe piaþa externã.
Tabelul nr. 48
Evoluþia preþurilor pe piaþa mondialã la þiþei,
cãrbuni cocsificabili ºi uraniu, în perioada 1972-1989
0

Þiþei 34-34, 09 API
IRAN, FOB ABADAN
Cãrbune cocsificabil de
provenienþã SUA
RFG CIF PORTNORDIC RFG
URANIU - Europa

UM 1972
$/t 17,83
A%
7,0

1980
254,4
100

1985
131,94
51,83

1986
96,54
37,92

1987
125,82
49,42

1988
98,53
38,7

1989
119,82
49,99

$/t 24,70
71,98
59,59
59,58
54,91
55,92 61,58
%
34,3
100
82,8
82,8
76,3
77,7
85,6
$/t 12.127,5 87.189,38 33.941,9 37.591,93 37.031,34 35.570 30.118,2
%
13,9
100
38,92
43,11
42,77
40,79 37,62

Sursa: Date din documentaþiile IEM, Petrolexport ºi din Nukem Market Report, nr. 7/1990.

Figura nr. 7. Evoluþia indicilor preþurilor pe piaþa mondialã la þiþei,
cãrbune cocsificabil ºi uraniu (anul 1980 - 100%)
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În acest sens, este de semnalat faptul cã piaþa petrolului este foarte
sensibilã, reacþionând rapid sub influenþa diferiþilor factori, inclusiv a celor de
naturã extraeconomicã, psihologicã. Astfel, de exemplu, în urma anunþãrii
de cãtre URSS a intenþiei de reducere a volumului exporturilor sale în unele
þãri ale Europei de Est, numai în prima parte a acestui an, preþul þiþeiului a
înregistrat o creºtere de la 133 la 137 $/t, ajungând la aproape 250 $/t, în
urma invadãrii Kuweitului ºi a creãrii unei situaþii încordate în zona Golfului
Persic.
Pe de altã parte, diversificarea surselor de aprovizionare este impusã
ºi de varietatea calitãþii þiþeiului importat. Astfel, pentru a obþine produse ca
benzine aromate etc., þara noastrã trebuie sã achiziþioneze þiþeiuri uºoare
sau medii, iar pentru acoperirea necesarului de motorinã, pãcurã, trebuie sã
importe ºi þiþeiuri mai grele, cum sunt: arabian mediu, iranian greu, libian. De
altfel, pentru satisfacerea necesarului de energie, aceste tipuri reprezintã
aproximativ 80% din totalul importurilor de þiþei.
În ceea ce priveºte problema valutarã, din experienþa tranzacþiilor
comerciale, rezultã cã achiziþionarea þiþeiului de pe piaþa spot, prin platã
cash, prezintã avantaje deosebite prin rapiditatea încheierii ºi derulãrii
contractelor respective, mai ales în cazul unor parteneri majori, cum sunt
firmele Elf, Shell, Chevron, Marc Rich ºi chiar prin obþinerea unor preþuri mai
reduse decât în cazul acordurilor barter. Prin acordurile petroliere barter,
România a importat – ºi mai deþine încã în acest sens, creanþe – þiþei din
unele þãri arabe unde a livrat materiale ºi aparate pentru cercetare, prospectare geologicã ºi utilaje de extracþie. În unele cazuri, în comparaþie cu mãrfurile livrate ºi asistenþa tehnicã prestatã þiþeiul primit în compensaþie a fost
supraevaluat. Totuºi, ºi aceste schimburi comerciale prezintã unele avantaje
în asigurarea volumului importului de þiþei ca ºi deschiderea de noi reþele de
comercializare, fapt atestat ºi de extinderea pe care au cãpãtat-o în timp
aceste convenþii. Astfel, dacã aceste acorduri reprezentau în 1982 5% din
tranzacþiile mondiale cu þiþei în ultimii ani, ele însumeazã peste 15%.1
Încheierea unui acord de cliring cu URSS prezintã avantajul atât al
asigurãrii achiziþionãrii de þiþei, pe un termen mai lung, dar ºi a reducerii
distanþelor de transport. În acest sens, trebuie menþionat cã avem deficienþe
în aprovizionarea cu þiþei de pe piaþa mondialã, datoritã faptului cã flota
româneascã nu posedã dotãrile tehnice necesare (bunkere, instalaþii de
climatizare etc.) transportului pe rute mai lungi, durata posibilã a acestor
1

Sursa: “Les accords pétroliers de troc”, Problèmes économiques, nr. 1982/1986.
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transporturi fiind numai de 2-3 zile. Din aceastã cauzã, economii de valutã1,
prin utilizarea navelor proprii, se pot realiza numai în cazul unor încercãri în
Marea Neagrã (din URSS) sau cel mult, în Marea Mediteranã (din Libia,
Siria prin conducta provenitã din Golful Persic etc.).
În ceea ce priveºte importurile României de gaze naturale,
posibilitãþile de achiziþionare sunt mai limitate, sub aspectul surselor de
aprovizionare, datã fiind dispersia mult mai redusã a acestora. Astfel,
rezervele mondiale de gaze naturale se gãsesc în proporþie de 40% în
URSS, 30% în Orientul Mijlociu (din care, Iranul deþine 40%), iar 11% în
Europa ºi SUA. Din aceastã cauzã ºi piaþa acestor materii prime, în
comparaþie cu cea a þiþeiului, de exemplu, este mai rigidã, mai controlabilã.
Astfel, în primul rând, posibilitãþile de transport se reduc, practic, la
transportul prin conducte (care deþine aproximativ 75% din total) ºi
transportul gazelor lichefiate, cu nave speciale. În aceste condiþii, þara
noastrã se aprovizioneazã din URSS, prin conducte, flota româneascã
neavând în dotare navele specifice acestui transport ºi niciun terminal, de
readucere în stare gazoasã a combustibilului lichefiat. Deºi existã posibilitãþi
de achiziþionare de gaze lichefiate din Algeria sau Libia, se apreciazã cã
eforturile financiare de realizare a unui terminal în portul Constanþa, pe
lângã cele necesitate de transport (construire sau închiriere de nave), ar fi
de ordinul a sute de milioane de dolari, iar construcþia sa ar dura
aproximativ 5 ani. Alte surse potenþiale de aprovizionare cu gaze naturale ar
fi Norvegia (zãcãmintele din Marea Nordului) sau Iran. Dar, în aceste cazuri,
importul este condiþionat de construirea altei conducte din Marea Nordului,
ceea ce ar implica ºi interesul ºi contribuþia respectivã ale altor þãri ca
Suedia sau Danemarca etc. sau, în cazul Iranului, un schimb prin
intermediul URSS, þarã care este legatã prin conductã cu Iranul.
Specificul acestei pieþe impune realizarea importurilor, în cea mai
mare parte, prin încheierea de contracte, convenþii pe termen mediu sau
lung, de la 2-3 ani pânã 5-10 ani. De asemenea, zonarea schimburilor comerciale fiind mai strictã, evoluþia preþurilor gazelor naturale, spre deosebire
de cea a þiþeiului, de exemplu, nu este urmãritã de obicei, prin statistici
internaþionale. Astfel, informaþiile, în acest sens, sunt sporadice, cu grad
mai redus de credibilitate, ºi chiar nivelurile preþurilor sunt foarte diferite, de
la 40-50 $/1.000 m3, în continentul american, pânã la 100-150 $/1.000 m3 în
Europa. Pentru þara noastrã, problema preþului gazelor naturale se pune,
1

Nivelul plãtit pentru transportul þiþeiului este de aproximativ 10-15 $/t.
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îndeosebi, începând cu anul 1991, când livrãrile din URSS vor fi plãtite în
valutã liber convertibilã. În prezent, URSS achiziþioneazã gaze naturale din
Iran la un preþ de aproximativ de 68 $/1.000 m3.
În cazul cãrbunilor cocsificabili, þara noastrã are surse de aprovizionare
tradiþionale pe piaþa externã, importul fiind asigurat din URSS, Polonia,
Cehoslovacia, dar, ºi din unele zone mai îndepãrtate ca SUA ºi Australia
care însã furnizeazã cãrbuni calitativ superiori, cu rolul de amelioranþi în
reþetele interne de fabricaþie. Pe viitor, este recomandabil sã se menþinã
aceste relaþii întrucât, pe de o parte prezintã o diversificare garantatã iar, pe
de altã parte, unitãþile metalurgice ar beneficia de o continuitate în reþetele
de cocsificare, pe baza constanþei structurii sortimentale ºi calitative a
cãrbunilor importaþi. Desigur, eficienþa importului din zone îndepãrtate, cum
este Australia, de exemplu, este afectatã de faptul cã transportul nu se
poate realiza decât cu nave strãine, ºi dureazã timp de aproximativ 31 zile,
fiind oneros ca vasele româneºte sã navigheze tot acest timp în balast. Un
fapt agravant este ºi neasigurarea ritmicitãþii descãrcãrii în portul de
destinaþie pentru care se plãtesc contrastadii. Aceastã situaþie se întâlneºte
chiar ºi în cazul importurilor din þãrile europene (Polonia, de exemplu),
transportul cãrbunilor fãcându-se combinat (terestru + maritim), deoarece
capacitatea de transport pe calea feratã este limitatã.
Importul de cãrbuni energetici se realizeazã din URSS, Polonia,
existând posibilitãþi suplimentare ºi pe relaþiile SUA ºi Australia. Întrucât
rezervele interne ale României permit acoperirea necesarului, acest import
poate fi considerat numai ocazional, trebuind sã fie depuse eforturi în
direcþia sporiri producþiei interne de lignit. De altfel, pe plan mondial,
cãrbunii energetici nu fac obiectul unor tranzacþii comerciale sistematice, iar
cãrbunii noºtri cocsificabili, din cauza puterii calorifice scãzute, ar putea fi
folosiþi practic, drept cãrbuni energetici.
Ca modalitãþi de platã, sunt preferabile cele cash, importurile în
compensaþie întâmpinând greutãþi în derulare. Important rãmâne, totuºi,
acordul guvernamental clearing, încheiat cu URSS, datoritã asigurãrii
aprovizionãrii pe termen mai lung dintr-o sursã apropiatã.
Dupã cum rezultã din tendinþa prezentatã în tabelul nr. 48 ºi figura nr.
7, preþul cãrbunelui cocsificabil nu înregistreazã, de regulã, schimbãri
spectaculoase. Evoluþia sa nu este influenþatã, într-o mãsurã decisivã, de
evoluþia preþului þiþeiului, ci, mai mult, de situaþia industriei siderurgice.
Astfel, se remarcã, dupã creºterea accentuatã din perioada 1972-1975, o
evoluþie mai constantã datoritã saturãrii capacitãþilor siderurgice. Dar, dupã
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declanºarea conflictului militar în Golful Persic, þara noastrã va trebui sã-ºi
majoreze factura energeticã, nu numai din cauza preþului þiþeiului dar ºi a
cãrbunilor, întrucât preþul acestora va fi stimulat de revirimentul industriei
siderurgice, ca urmare a majorãrii producþiei de rãzboi.
Pe baza acestor considerente ºi a datelor privind nivelurile de consum
ºi producþie prezentãm în anexa nr. 6 necesarul de import al principalelor
resurse energetice. Se observã o tendinþã generalã de atenuare a
dependenþei României de aprovizionarea pe piaþa externã. Cu toate
acestea, considerãm cã aceastã dependenþã va fi încã puternicã, chiar ºi
spre sfârºitul secolului, mai ales cã ar trebui sã importãm ºi uraniu. Pentru a
reda o imagine cât mai clarã ºi completã asupra presiunii valutare implicate
de efectuarea acestor importuri, în tabelul nr. 49, prezentãm volumul
acestora, în expresie valoricã. În acest sens, am estimat urmãtoarea
evoluþie a preþurilor (tabelul nr. 50).
Tabelul nr. 49
Estimãri ale importurilor româneºti de principalele resurse
energetice pentru anii 1991, 1992, 1995 ºi 2000
Varianta I
Varianta II
Varianta III
1991 1992 1995 2000 1991 1992 1995 2000 1991 1992 1995 2000
SCENARIUL A
Total - mld. $
1. Huilãx
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
2. Lignitxx
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
3. Þiþei
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
4. Gaze naturale
- mil. tcc
- mil. m3
- mld. $
SCENARIUL B

7,7

7,2

8,8

8,5

7,4

6,6

7,1

7,5

9,5 9,9 12,1 12,8 9,5 9,9 12,0 12,4
10,3 10,7 13,1 13,8 10,3 10,7 13,0 13,4
0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7

7,2

6,4

6,9

6,9

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

8,6 9,4 10,7 12,4 6,6 6,9 7,0 10,0 5,9 6,7 6,0 9,2
19,8 21,6 24,6 28,5 15,1 15,8 16,1 23,0 13,6 15,4 13,8 21,1
0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5
30,7 30,8 31,2 32,6 30,5 30,2 30,4 31,2 30,5 30,1 29,8 29,8
21,9 22,0 22,3 23,3 21,8 21,6 21,7 22,3 21,8 21,5 21,3 21,3
5,6 4,8 4,5 4,3 5,6 4,7 4,3 4,1 5,6 4,7 4,3 3,9
17,8 18,0 34,8 31,8 13,7 13,0 19,6 25,4 13,8 11,2 19,2 22,3
15,5 15,7 30,3 27,7 11,9 11,3 17,0 22,1 12,0 9,7 16,7 19,4
1,0 1,3 3,0 2,8 0,8 0,9 1,7 2,2 0,8 0,8 1,7 1,9
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Total - mld. $
1. Huilãx
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
2. Lignitxx
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
3. Þiþei
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
4. Gaze naturale
- mil. tcc
- mil. m3
- mld. $
SCENARIUL C
Total - mld. $
1. Huilãx
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
2. Lignitxx
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
3. Þiþei
- mil. tcc
- mil. t
- mld. $
4. Gaze naturale
- mil. tcc
- mil. m3
- mld. $

Varianta I
Varianta II
Varianta III
1991 1992 1995 2000 1991 1992 1995 2000 1991 1992 1995 2000
7,4 6,9 8,3 7,9 7,1 6,4 6,7 7,0 6,9 6,3 6,4 6,4
9,5 9,9 11,1 11,8 9,5 9,9 11,0 11,4
10,3 10,7 12,0 12,7 10,3 10,6 11,9 12,7
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

9,0 9,3 10,2 10,6
9,7 10,0 11,0 11,4
0,5 0,5 0,6 0,6

9,9 9,6 10,3 11,1 7,9 7,1 6,6 8,7 7,2 6,9 5,6 7,9
22,8 22,6 23,7 25,5 18,2 16,7 15,8 20,0 16,6 15,9 12,9 18,2
0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
29,2 29,8 30,2 30,1 29,0 29,2 29,4 28,7 29,0 29,1 28,8 27,3
20,9 21,3 21,6 21,5 20,7 20,9 21,0 20,5 20,7 20,8 20,6 19,5
5,3 4,7 4,3 4,0 5,3 4,6 4,2 3,8 5,3 4,6 4,1 3,6
15,0 16,0 32,8 30,8 29,0 29,2 29,4 28,7 29,0 29,1 28,8 21,3
13,0 13,9 28,5 26,8 10,2 10,4 15,3 21,2 10,3 10,6 15,0 18,5
0,9 1,1 2,8 2,7 0,7 0,8 1,5 2,1 0,7 0,8 1,5 1,8
7,5

7,0

8,6

8,4

7,2

6,4

7,0

7,4

7,2

6,4

6,7

7,0

10,0 10,4 11,7 12,6 10,0 10,4 11,6 12,2 9,5 9,8 10,8 11,4
10,8 11,2 12,6 13,6 10,8 11,2 12,5 13,1 10,2 10,6 11,7 12,3
0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6
7,6 10,4 10,6 12,4 5,6 7,9 6,9 10,0 4,9 7,7 5,9 9,2
17,5 23,9 24,4 28,5 12,9 18,2 15,9 23,0 11,3 17,7 13,6 21,2
0,4 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5
30,2 29,8 30,7 32,1 30,0 29,2 29,9 30,7 30,0 29,1 29,3 29,3
21,6 21,3 21,9 22,9 21,4 20,9 21,4 21,9 21,4 20,8 20,9 20,9
5,5 4,7 4,4 4,2 5,5 4,6 4,3 4,0 5,5 4,6 4,2 3,9
16,8 17,0 33,8 32,3 13,7 13,0 18,6 25,6 13,8 13,2 18,2 22,8
14,6 14,8 29,4 28,1 11,9 11,3 16,2 22,5 12,0 11,5 15,8 19,8
1,0 1,2 2,9 2,8 0,8 0,9 1,6 2,2 0,8 0,9 1,6 2,0

Notã: x huilã cu o putere calorificã de 6.500 Kcal/kg;
xx

lignit cu o putere calorificã de 3.000 Kcal/kg.

Sursã: Calculat pe baza datelor din anexa nr. 21 ºi din documentaþii IEM,
Mineralimportexport, Petrolexportimport.
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Tabelul nr. 50
Estimarea evoluþiei preþurilor mondialex ale principalilor combustibili
UM
1991
1992
1995
2000
Þiþei
$/baril
35
30
27
25
$/tonã
255
220
200
185
Gaze naturale
$/1.000m3
70
80
100
100
Huilã (de 6.500 Kcal/kg)
$/tonã
55
52
52
50
Lignit (de 3.000 Kcal/kg)
$/tonã
25
24
24
23
Notã: x preþ FOB þarã exportatoare.

De la început, þinem sã menþionãm cã estimãrile preþurilor mondiale
au un grad apreciabil de incertitudine. În general, în urma fluctuaþiilor foarte
mari, surprinzãtoare, ale preþului petrolului, specialiºtii în domeniu au
renunþat la elaborarea acestor previziuni pe termen mediu ºi lung, multe din
ipoteze fiind infirmate, în scurt timp, nu numai în ceea ce priveºte nivelul
preþurilor dar ºi al producþiei ºi consumului de resurse energetice.
În cazul de faþã, apreciem cã previziunile de preþuri sunt, într-o
oarecare mãsurã, optimiste dat fiind situaþia conflictualã din Golf ºi unele
aprecieri sumbre în ceea ce priveºte tendinþa preþului þiþeiului într-o
perspectivã apropiatã. Totuºi, apreciem cã nivelurile estimate (tabelul nr.
50) au la bazã câteva elemente care pot prezenta un grad suficient de
certitudine, luând în considerare cele expuse anterior:
− nivelul preþului þiþeiului a avut amplitudini foarte mari, în decursul
timpului, deci se poate estima cã nivelul actual (dublul celui de la
începutul anului 1990), se va menþine în 1991, datoritã
evenimentelor din Golf, dupã care va înregistra o tendinþã de
scãdere, fiind evidente intenþiile ºi acþiunile þãrilor importatoare de
dezvoltare a surselor alternative de energie ºi, în special, de
energie nuclearã, fiind prevãzutã o creºtere a capacitãþilor
centralelor nucleare la nivel mondial, în perspectiva anului 2000.
De asemenea, capacitatea de producþie a þãrilor exportatoare de
petrol se va menþine la nivelurile anterioare creºterii preþului
þiþeiului, chiar în absenþa Irakului, prin suplimentãri ale Emiratelor
Arabe Unite, Venezuelei, Arabiei Saudite, Indoneziei;
− singura noastrã sursã de aprovizionare din exterior cu gaze
naturale fiind URSS, este normal sã se ia în considerare preþul
practicat de aceastã þarã în comerþul sãu (68 $/1.000 m3, cu
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Iranul). Probabil, cã majorarea preþului þiþeiului va influenþa ºi
evoluþia viitoare a preþului gazelor naturale, într-o mãsurã mai
redusã însã, deoarece, nu sunt motive reale de majorare;
− preþul cãrbunilor va cunoaºte, la începutul perioadei, o oarecare
creºtere, deoarece starea conflictualã din Golf va influenþa înviorarea
industriei siderurgice, dupã care se va plafona sau chiar reduce.
Pe baza datelor prezentate în tabelul nr. 49, considerãm cã estimãrile
cuprinse în scenariul C, varianta III, prezintã avantajul unui efort valutar
relativ mai redus, în condiþiile stimulãrii producþiei interne de combustibil ºi a
retehnologizãrii ºi reorganizãrii activitãþii economice, acþiuni ce vor solicita ºi
ele, este drept, fonduri valutare suplimentare.
Desigur, necesarul în valutã estimat pentru efectuarea importurilor de
resurse energetice este însemnat1, dar insuficienta aprovizionare cu combustibil a economiei naþionale va crea distorsiuni între oferte ºi cererea de
produse, în general, iar excesul de capacitãþi în anumite sectoare va fi însoþit
de ºtrangulãri ale activitãþii în altele. Acest fenomen este tipic stagflaþionist,
susceptibil de a alimenta sau agrava recesiunea sau ºomajul, inflaþia.
Astfel, în timp ce spirala inflaþionistã se va amplifica, industriile utilizatoare,
puternic dependente de energie, mai ales, nu vor realiza beneficii suficiente
pentru acoperirea necesarului de investiþii, ceea ce va antrena un efect
multiplicator negativ asupra ansamblului economiei româneºti.
Pe de altã parte, în cadrul disponibilizãrii fondurilor valutare necesare,
resursele energetice importate trebuie utilizate de industriile avansate,
moderne, capabile sã creeze produse “progresive”2, competitive pe piaþa
mondialã. Asigurarea necesarului de import de resurse energetice, într-o cât
mai mare mãsurã, nu trebuie sã ducã la “fetiºizarea” unor producþii sau a
unor structuri industriale. De exemplu, capacitatea de prelucrare a þiþeiului în
þara noastrã este de 33 mil. tone, care, probabil, nu vor putea fi asigurate în
totalitate. În acest caz, este preferabil ca unele unitãþi sã rãmânã în conservare, iar altele sã funcþioneze, inclusiv, pe baza atragerii unor investiþii de
capital strãin.
Se poate deduce cã în aprecierea oportunitãþii importurilor de materii
prime ºi, în special, þiþei trebuie sã se aibã în vedere ºi factorul de
1

2

Practic, deficitul balanþei comerciale a României este egal cu valoarea importului de
resurse energetice. Se apreciazã astfel cã, în primul semestru al anului 1991, importul
de resurse energetice va reprezenta peste 71% din volumul importurilor totale.
Produse a cãror cerere este în creºtere pe piaþa mondialã (Gérard Lafay, Dynamique
de la spécialisation internationale, Editura Economica, Paris, 1979).
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amortizare a fluctuaþiilor. În speþã, economia naþionalã, în primul rând,
industria, trebuie sã-ºi afirme capacitatea economicã rezultantã a conjugãrii
capacitãþii fizice cu rentabilitatea, prin atenuarea sau chiar anihilarea
oscilaþiilor cu caracter exploziv de pe piaþa mondialã.
Din cele expuse anterior, rezultã cã preþul extern este coloana
vertebralã a strategiei de optimizare a importurilor dar, în acelaºi timp, ºi de
decizie în alegerea variantei import-producþie interne de resurse energetice.
În legãturã cu acest aspect, este de relevat utilitatea practicã a evidenþierii
eficienþei producþiei de astfel de resurse, prin intermediul preþurilor externe
sau mondiale. Mai mult, alinierea preþurilor interne la preþurile mondiale ale
materiilor prime conferã posibilitatea evidenþierii mai corecte a valorii
resurselor energetice ºi a rentabilitãþii unitãþilor producãtoare ºi utilizatoare.
Totodatã, la nivelul subramurilor industriei extractive se poate estima ºi
volumul subvenþiilor, care urmeazã sã fie acordate de stat. În acest sens,
prezentãm în tabelul nr. 51 un astfel de calcul realizat pentru cãrbuni.
În lipsa convertibilitãþii libere a monedei naþionale1, prin care s-ar
putea realiza branºarea efectivã a economiei româneºti la cea mondialã,
pentru calculul preþurilor corectate s-a utilizat actualul curs de schimb de 35
lei/$, ceea ce vine în întâmpinarea rentabilitãþii industriei extractive,
diferenþele de preþ fiind semnificative, de la 155,6 lei/t (lignit din carierã) la
850 lei/t (huilã spãlatã pentru cocs), ceea ce va determina ºi reducerea
cotelor de subvenþii de la bugetul statului.
Menþinerea unor preþuri artificiale ar face ca produsele naþionale sã nu
se afle într-o concurenþã realã cu cele similare de pe piaþa externã.
Stabilirea acestor preþuri sub nivelul lor real, prin efectul în lanþ pe care îl au
asupra produselor cu grad mai înalt de prelucrare, poate conduce la
risipirea avuþiei naþionale prin efectuarea de exporturi de mãrfuri, care sunt
aparent, profitabile. Astfel, trebuie menþionat cã, de fapt, reprezentarea
realã a eficienþei importurilor de resurse energetice este relevatã de
1

Specialiºtii apreciazã cã garantarea durabilã a liberei convertibilitãþi a leului implicã
realizarea unor condiþii, dintre care cele mai importante sunt: asigurarea unui potenþial
economic capabil sã acopere cererea de mãrfuri a partenerilor interni ºi externi, la
preþuri competitive; stabilirea barierei preþului în jurul unui nivel comparabil cu cel
practicat pe terþe pieþe externe; asigurarea existenþei unui echilibru sau a unui
excedent în balanþa plãþilor externe curente; constituirea de rezerve în devize libere fie
în vederea convertirii propriu-zise, fie în vederea intervenþiei pe piaþa valutarã în scopul
susþinerii monedei prin vânzãri-cumpãrãri masive etc. (ªtefan Pruteanu, Avatarurile
convertibilitãþii leului, “Tribuna economicã”, nr. 35/1990).
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competitivitatea, de eficienþa obþinerii produselor finale, ce reflectã, pe
ansamblu, sporirea puterii de cumpãrare a economiei naþionale. În acest
sens, cuvintele lui M. Manoilescu dobândesc o mare actualitate: “Spune-mi
nu numai ce cumperi, dar ºi cu ce plãteºti, pentru a-ºi spune dacã cumperi
scump sau ieftin.”1 Rãspunzând acestei întrebãri, se dau ºi soluþiile
problemei constând în ce proporþii, cu ce finalitate ºi cu ce eficienþã se
realizeazã importul de resurse energetice.
Tabelul nr. 51
Preþurilor interne ale cãrbunilor recalculate
în funcþie de preþurile mondiale ale acestora, în anul 1990
Preþ externx
- $/tonã Lignit din carierã
10,0
Lignit din subteran
10,6
Cãrbune brun
15,9
Huilã brutã de Valea Jiului
22,8
Huilã energeticã spãlatã
28,5
Huilã energeticã sortatã
14,6
Huilã mixtã + ºlam
21,3
Huilã spãlatã pentru cocs
49,0
Huilã spãlatã pentru semicocs
44,5

Preþ de producþie ºi livrare
actual modificat la 35 lei/$
194,5
350,0
206,4
371,0
309,5
556,5
451,0
798,0
528,0
997,5
270,6
511,0
393,2
745,5
865,1
1715,0
786,1
1557,5

Notã: x preþul extern a fost corectat în funcþie de calitatea cãrbunelui obþinut în þarã.
Sursa: Date de la Departamentul Minelor.

1

M. Manoilescu, Doctrinele ºi teoriile noastre în lumina criticã, “Analele economice ºi
statistice”, nr. 3-5/1937, p. 80.
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Capitolul 6. CONCLUZII
Criza energeticã de mari proporþii care existã în România impieteazã
puternic, atât procesul de trecere la economia de piaþã, cât ºi restructurarea
economiei naþionale. Ieºirea din criza energeticã ºi cerinþa trecerii la
economia de piaþã impun reconsiderarea dezvoltãrii ramurilor extractive de
resurse energetice ºi aºezarea acestora pe noi principii. În acest sens, în
cadrul primului capitol al studiului au fost subliniate principiile care au stat la
baza întocmirii scenariilor privind posibilitãþile de asigurare a necesarului de
energie primarã atât din producþia internã cât ºi din import cercetãrile
efectuate în acest scop au relevat urmãtoarele aspecte:
1. Industria extractivã de þiþei se caracterizeazã ca o ramurã cu un
nivel tehnic scãzut, situat sub cel realizat pe plan mondial. Preocupãrile
pentru modernizarea ramurii vizeazã activitãþile de cercetare geologicã, de
foraj a sondelor ºi de exploatare a zãcãmintelor, lucrãri care se pot dezvolta
numai pe baza cooperãrii cu alte þãri. Ca atare, va fi posibilã reevaluarea
mai corectã a rezervei de perspectivã, îmbunãtãþirea parametrilor de foraj ºi
perfecþionarea metodelor de recuperare intensivã în vederea creºterii
eficienþei acestora.
Prin prognoza efectuatã, se estimeazã o reducere a producþiei de þiþei
cu 0,2-0,4 mil. t anual în special datoritã declinului natural al zãcãmintelor.
Astfel, producþia de þiþei va scãdea la 6,93-7,90 mil. t în 1995 ºi 5,48-6,88
mil. t în 2000, ceea ce va asigura cu materii prime numai un sfert din
capacitatea de rafinare existentã. Nivelul producþiei estimate determinã un
grad de asigurare a producþiei din rezerve de peste 25 ani, dependent de
volumul rezervelor existente (exploatabile) ºi al rezervelor descoperite anual
(cu tendinþã de scãdere).
Producþia de þiþei s-a estimat în corelaþie cu nivelul capacitãþilor de
producþie existente, gradul de utilizare a acestora ºi principalii parametri
fizici realizaþi. Deºi între variantele menþionate (în subcap. 3.1.) nu sunt
abateri mari, totuºi se apreciazã ca fiind viabilã varianta medie, în ideea cã
nu vor apãrea schimbãri semnificative imediate în structura dotãrii cu factori
de producþie, cât ºi decalajului mare de timp, propriu industriei extractive a
þiþeiului, între eforturi ºi efecte.
Totodatã, se poate aprecia cã efortul pentru descoperirea de noi
rezerve ºi pentru creºterea factorului final de recuperare a þiþeiului nu va
influenþa peste limita de eficienþã costul de extracþie, având în vedere nivelul
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scãzut al acestuia (1.189,20 lei/t) comparativ cu nivelul preþului pe piaþa
mondialã.
Nivelul randamentului de extracþie a þiþeiului obþinut prin metodele de
recuperare intensivã (14,7-82,1%) este puternic influenþat de mãrimea
consumului de energie specificã fiecãrei metode, astfel încât acest indicator
poate fi considerat prioritar în aprecierea eficienþei exploatãrii rezervelor de
petrol.
Pentru o imagine realã asupra eficienþei extracþiei þiþeiului este
necesarã analiza indicatorilor de eficienþã economicã ºi energeticã pentru
fiecare zãcãmânt, pentru evitarea depãºirii nivelului marginal al acestora
(preþul extern ºi randamentul de extracþie). Deºi industria extractivã a
þiþeiului nu este consideratã o activitate puternic poluantã, totuºi este
necesarã adoptarea unor mãsuri suplimentare pentru prevenirea
accidentelor tehnice în faza de foraj ºi extracþie, ce pot avea ca urmare
contaminarea solului, apelor freatice sau marine.
2. Industria extractivã a gazelor naturale va înregistra, în urmãtorii ani
o scãdere a producþiei cu 1,3-1,5 mld. mc anual, datoritã declinului natural
al zãcãmintelor (prin pierderea presiunii hidrodinamice proprii) astfel încât în
anul 2000, gradul de asigurare a producþiei din rezerve va fi de numai
aproximativ 23-28 ani.
Dezvoltarea industriei extractive a gazului metan combustibil ieftin ºi
nepoluant, se va face pe seama unor cheltuieli minime, având în vedere
valoarea energeticã mare a acestei resurse. În situaþia în care marii
consumatori industriali nu-ºi revizuiesc procesele de producþie, iar consumul
casnic va creºte, cererea de gaz metan se va menþine în urmãtorii 5-10 ani
la un nivel apropiat celui din 1990. Deoarece extracþia din zãcãmintele
proprii este în continuã scãdere, importul de gaze devine din ce în ce mai
mare (estimându-se cã în urmãtorii 5 ani se va dubla), ceea ce va determina creºterea efortului valutar la aproximativ un miliard de dolari pe an.
În aceste condiþii, este necesarã creºterea capacitãþilor de
comprimare în câmpurile de extracþie ºi pe traseul sistemelor de transport,
concomitent cu apropierea consumatorilor de sursele potenþiale de gaze,
asigurându-se astfel, presiunea corespunzãtoare în reþeaua de distribuþie.
Totodatã, se impune continuarea cercetãrilor pentru descoperirea de noi
surse (la mari adâncimi sau în zone cu tectonicã complicatã ºi în platoul
continental al Mãrii Negre), cât ºi modernizarea tehnologiilor ºi proceselor
de extracþie, îmbunãtãþirea sistemelor de transport ºi distribuþie etc.
3. În industria extractivã a lignitului ºi cãrbunelui brun se va lucra în
continuare cu pierderi, ceea ce impune fie subvenþionarea de la buget a
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acestor activitãþi, fie stabilirea unor preþuri corecte, la nivelul celor practicate
pe piaþa mondialã.
Cercetãrile efectuate au evidenþiat necesitatea dotãrii exploatãrilor
miniere cu utilaje ºi tehnologii moderne pentru sporirea producþiei
concomitent cu creºterea productivitãþii muncii.
În ceea ce priveºte folosirea cãrbunilor inferiori, se apreciazã cã în
secolul viitor aceºtia vor avea o nouã ºansã, un nou reviriment. Aceste
aprecieri se bazeazã pe faptul cã în viitorul apropiat se vor utiliza atât
tehnologii noi de ardere a cãrbunilor în termocentrale mai puþin poluante1,
cât ºi tehnologii de gazeificare a lor în subteran.
4. Rezultatele înregistrate pânã în prezent în domeniul exploatãrii
huilei sunt caracterizate prin: obþinerea unei producþii sub nivelul prevãzut
iniþial, deºi capacitãþile de producþie au fost reevaluate ºi aduse la nivelul
real; scãderea productivitãþii muncii cu 20-25% datoritã faptului cã forþa de
muncã, în special cea nou angajatã, nu are o calificare corespunzãtoare;
creºterea însemnatã a costurilor de producþie ºi cheltuielilor la 1.000 lei
producþie marfã, datoritã sporirii cheltuielilor convenþional constante. În
aceste condiþii, apreciem cã se impun mãsuri pentru creºterea fondului de
utilizare a capacitãþilor existente ºi sporirea productivitãþii muncii. Totodatã,
trebuie intensificate eforturile de retehnologizare a activitãþilor miniere, în
special, a lucrãrilor de deschidere ºi pregãtiri miniere a metodelor de
exploatare, a transportului materialelor ºi personalului, de modernizarea
operaþiilor auxiliare ºi de securitate a muncii etc.
5. Capacitãþile noi obþinute prin valorificarea eficientã a potenþialului
hidroenergetic (2.400 MW) ºi prin implementarea ºi dezvoltarea energiei
nucleare (3.500 MW) vor depãºi substanþial, în perioada 1991-2000,
capacitatea noilor centrale termoelectrice (2.000 MW). Fondurile de investiþii
necesare acestor domenii (119,4 mld. lei pentru hidroenergeticã ºi 135,5
mld. lei pentru centralele nucleare) vor fi alocate în continuare de cãtre stat,
chiar în condiþiile rentabilizãrii ramurii.
În contextul general al perioadei de tranziþie la o economie de piaþã,
se impune: separarea investiþiilor de administraþia guvernamentalã ºi atribuirea întregii autoritãþi ºi responsabilitãþi beneficiarului, în special în domeniul
nuclear; repartizarea eficientã de obiective a volumelor de investiþii alocate
anual; obligaþia contractualã a unitãþilor de construcþii-montaj de a-ºi con1

De exemplu, Centrala electricã de la Zolling - Germania este dotatã cu cele mai
moderne tehnologii dependente, cu instalaþii de desulfurare, de desprãfuire ºi de filtrare
electricã etc., care asigurã eliminarea a 99,9% din potenþialul emisiei poluante.
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centra capacitatea de execuþie la lucrãrile stabilite pe etape de cãtre beneficiar, la fiecare obiectiv în parte; intensificarea ºi îmbunãtãþirea activitãþii în
domeniul contractãrii echipamentelor ºi derulãrii contractelor respective;
descentralizarea activitãþii la nivelul trusturilor de antreprizã generalã de
construcþii, în mod special în domeniul amenajãrilor hidroenergetice.
6. Creºterea aportului surselor noi de energie primarã la balanþa
energeticã se poate realiza numai prin subvenþii acordate de stat. Din cele
trei variante de estimare a producþiei apreciem cã varianta III este cea mai
bunã, deoarece nivelul subvenþiilor nu forþeazã bugetul statului (nu necesitã
eforturi valutare deosebite), dar în acelaºi timp au un efect stimulator din
punct de vedere social ºi ecologic. Pentru realizarea producþiei estimate se
impune sprijinul echipelor de specialiºti (eventual cu concursul unor parteneri strãini), al mass-mediei, al tuturor celor implicaþi într-o astfel de acþiune.
7. Situaþia actualã a recuperãrii RER poate fi consideratã ca
necorespunzãtoare, aceastã problemã fiind trecutã pe plan secundar sau
abandonatã.
Recuperarea resurselor secundare este în prezent în sarcina directã a
unitãþilor industriale, care nu au nici posibilitãþi financiare, nici cointeresarea
necesarã, stabilitã printr-un cadru legal ferm. Dotarea întreprinderilor cu
utilaje moderne (prevãzute din proiectare cu instalaþii de recuperare
eficientã a cãldurii, energiei mecanice etc.) este un deziderat ce poate fi
atins numai prin continuarea preocupãrilor în acest domeniu, atât de mari
consumatori de energie cât ºi de producãtorii de cantitãþi de RER. În aceste
condiþii, trebuie adoptat un cadru legislativ adecvat care sã încurajeze
valorificarea realã a potenþialului RER, ceea ce va conduce la creºterea
ponderii acestora în balanþa energeticã a þãrii.
8. Ca urmare a diminuãrii potenþialului de resurse naturale, atât
cantitativ dar, mai ales, calitativ, gradul de dependenþã de piaþa externã în
asigurarea necesarului de materii prime energetice s-a majorat. Astfel,
importul a crescut, atât în cifre absolute cât ºi relative de la 27,3% în 1985,
la 39% în 1989, urmând ca, în acest an, sã reprezinte peste 42% din
resursele totale de energie primarã.
Pentru completarea necesarului de resurse energetice, pe lângã
importurile propriu-zise o contribuþie însemnatã o pot avea acþiunile de
cooperare economicã ºi tehnico-ºtiinþificã care prezintã avantaje financiare
sau ce derivã din transferul de know-how ºi tehnologii, ca ºi din caracterul
de continuitate a aprovizionãrii. De asemenea, în cazul cercetãrii ºi prospectãrii geologice a unor zãcãminte de ordin secundar a cãror investigare
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necesitã eforturi financiare prea mari, este utilã concesionarea acestor
perimetre unor firme strãine. În aprecierea avantajelor, dezavantajelor ºi a
amplorii ce le pot cãpãta aceste acþiuni, considerãm cã este recomandabil
de examinat experienþa României în acest domeniu în perioada interbelicã
dar privitã în perspectiva noilor condiþii ce se contureazã în sistemul
economic mondial.
Pentru optimizarea importurilor de resurse energetice trebuie sã se ia
în considerare atât nivelul preþurilor externe, sursele de aprovizionare,
modalitãþile de platã, precum ºi volumul lichiditãþilor necesare achitãrii
facturilor respective.
În calculul valorii importurilor principalelor resurse energetice în anii
1991, 1992, 2000 s-au estimat anumite evoluþii ale preþurilor acestor materii
prime, în funcþie de specificul pieþelor respective. Astfel, apreciem cã
estimãrile cuprinse în scenariul C, varianta a III-a, prezintã avantajul unui
efort valutar relativ mai redus, în condiþiile stimulãrii producþiei interne de
combustibili ºi retehnologizãrii ºi reorganizãrii producþiei.
Preþul extern reprezintã principalul element al strategiei de optimizare
a importurilor dar, în acelaºi timp, ºi de decizie în alegerea variantei importproducþie internã de resurse energetice. În acelaºi timp, utilizarea preþului
extern pentru fundamentarea preþurilor interne ale materiilor prime, în sensul
alinierii acestora la preþurile mondiale, conferã posibilitatea evidenþierii mai
corecte a valorilor resurselor ºi a rentabilitãþii unitãþilor producãtoare.
În concluzie, menþionãm faptul cã scenariile elaborate au un caracter
orientativ putând fi utilizate pentru stabilirea politicii energetice viitoare a
României. Deoarece între consumul energetic ºi dezvoltarea economicã
existã relaþii de dependenþã, apreciem cã aceste scenarii vor trebui
actualizate periodic (cel puþin la 2 ani) în funcþie de modificãrile structurale
care pot apare în economia României, atât în perioada de tranziþie cãtre o
economie de piaþã, cât ºi în viitor. În urmãtoarele decenii, politica energeticã
a României se va baza, în principal, pe deplasarea centrului de greutate de
la preocupãrile de ordin economic ºi tehnologic cãtre cele de ordin ecologic
ºi cãtre cele privind protejarea patrimoniului naþional de resurse energetice.
De fapt, politica energeticã a României va trebui sã fie racordatã la politica
energeticã europeanã.1 În acest sens, considerãm cã problemele care se
pun în viitor vizeazã urmãtoarele aspecte:
1

Conferinþa Energia pentru un nou secol: perspectiva europeanã þinutã la Bruxelles în 34 mai 1990 organizatã de Comisia Comunitãþii Europene, Directoratul General pentru
Energie (CEE - DGE), a avut ca scop stabilirea unor propuneri în domeniul politicii
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− continuarea exploatãrii ºi utilizãrii resurselor energetice primare
tradiþionale în mãsura în care acestea pot fi valorificate eficient;
− începerea producþiei de energie nuclearã, în condiþiile asigurãrii
securitãþii centralelor nuclearo-electrice respective;
− creºterea nesemnificativã a ponderii energiei neconvenþionale în
balanþa energeticã, aceasta reprezentând o opþiune pe termen lung,
fiind încã necompetitivã economic cu celelalte forme de energie;
− accentuarea acþiunilor pentru economisirea energiei, atât prin
aplicarea unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic
cât ºi prin aplicarea unor preþuri stimulative la resurse ºi energie
care sã favorizeze reducerea consumurilor energetice;
− continuarea cercetãrilor pentru gazeificarea ºi lichefierea în
subteran a cãrbunilor inferiori pentru o valorificare mai bunã a
zãcãmintelor cu condiþii grele de exploatare;
− creºterea acþiunilor pentru protecþia mediului înconjurãtor, energetica fiind unul din sectoarele cele mai poluante prin emisiile de SO2,
NO2 ºi CO2 ºi prin depozitele de deºeuri.

energetice a þãrilor membre CEE în viitorii 10-20 ani, propuneri care urmeazã a fi
supuse Parlamentului European. La aceastã conferinþã a fost tratatã ºi problema
politicilor energetice a þãrilor est-europene sub aspectul necesitãþii integrãrii lor viitoare
în Comunitatea Europeanã, având în vedere faptul cã în aceste þãri a crescut excesiv
cererea de energie datoritã tehnologiilor învechite ºi poluante. S-a pus deci problema
transferului cãtre aceste þãri a unor tehnologii noi, sub diferite forme.
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Anexe
Anexa nr. 1
Proiecþii ale repartizãrii consumului de energie primarã,
pe utilizãri finale, în anii 1991, 1992, 1995 ºi 2000
Scenariul A
1991
mil. tcc %
TOTAL NECESAR DE RESURSE ENERGETICE PRIMARE,
din care:
I. CONSUM INTERN, din care:
1. Transformarea energiei1
2. Consum final, din care:
- Industrie2
- Transporturi ºi telecomunicaþii
- Agriculturã ºi silviculturã
- Construcþii
- Consumul populaþiei
II. EXPORT
III. STOC LA 31.XII.

127,0
110,7
17,0
93,7
67,2
4,2
4,5
1,8
11,8
11,1
5,2

100,0
87,2
13,4
73,8
52,9
3,3
3,5
1,4
9,3
8,7
4,1

1992
mil. tcc %

128,7
112,2
18,0
94,2
67,0
4,3
4,8
1,8
12,0
11,2
5,3

100,0
87,2
14,0
73,2
52,1
3,3
3,7
1,4
9,3
8,7
4,1

1995
mil. tcc %

133,5
117,0
22,1
94,8
62,9
4,7
5,9
2,1
14,6
11,0
5,5

100,0
87,6
16,6
71,0
47,1
3,5
4,4
1,6
10,9
8,3
5,1

2000
mil. tcc %

143,8
125,4
25,6
99,8
58,5
5,3
6,9
2,5
21,3
12,4
6,0

100,0
87,2
17,8
69,4
40,7
3,7
4,8
1,7
14,8
8,6
4,2

Scenariul B
1991
mil. tcc %
TOTAL NECESAR DE RESURSE ENERGETICE PRIMARE,
din care:
I. CONSUM INTERN, din care:
1. Transformarea energiei1
2. Consum final, din care:
- Industrie2
- Transporturi ºi telecomunicaþii
- Agriculturã ºi silviculturã
- Construcþii
- Consumul populaþiei
- Alte ramuri
II. EXPORT
III. STOC LA 31.XII.

126,2
110,0
20,1
89,9
63,4
4,2
4,5
1,8
11,8
4,2
11,0
5,2

100,0
87,2
15,9
71,2
50,2
3,3
3,6
1,4
9,4
3,3
8,7
4,1

1992
mil. tcc %

127,1
110,8
21,0
89,9
62,6
4,3
4,8
1,8
12,0
4,3
11,0
5,3

100,0
87,2
16,5
70,7
49,3
3,4
3,8
1,4
9,4
3,4
8,6
4,2

1995
mil. tcc %

129,8
113,2
21,7
91,5
59,6
4,7
5,9
2,1
14,6
4,6
11,0
5,6

100,0
87,2
16,7
70,5
45,9
3,6
4,5
1,6
11,2
3,5
8,5
4,3

2000
mil. tcc %

134,2
117,6
24,5
93,1
53,7
5,3
6,9
2,5
19,3
5,3
10,1
6,5

100,0
87,6
18,3
69,4
40,0
3,9
5,1
1,9
14,4
3,9
7,5
4,9
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Scenariul C
1991
1992
1995
2000
mil. tcc % mil. tcc % mil. tcc % mil. tcc %
TOTAL NECESAR DE RESUR- 125,8 100,0 127,7 100,0 130,7 100,0 139,6 100,0
SE ENERGETICE PRIMARE,
din care:
I. CONSUM INTERN, din care: 109,7 87,2 111,2 87,1 114,1 87,3 120,4 86,2
1. Transformarea energiei1
20,3 16,1
21,5 16,8
21,3 16,3
25,5 18,3
2. Consum final, din care:
89,4 71,1
89,7 70,2
92,8 71,0
94,9 68,0
- Industrie2
63,3 50,3
61,9 48,5
60,9 46,6
54,5 39,0
- Transporturi ºi telecomunicaþii
4,2 3,3
4,4 3,4
4,8 3,7
5,5 3,9
- Agriculturã ºi silviculturã
4,5 3,6
5,0 3,9
5,9 4,5
6,6 4,7
- Construcþii
1,7 1,4
2,0 1,6
2,3 1,8
3,0 2,1
- Consumul populaþiei
11,5 9,1
12,1 9,5
14,3 10,9
18,0 12,9
- Alte ramuri
4,2 3,3
4,3 3,4
4,6 3,5
7,3 5,2
II. EXPORT
10,9 8,7
11,2 8,8
11,0 8,4
12,7 9,1
III. STOC LA 31.XII.
5,2 4,1
5,3 4,1
5,6 4,3
6,5 4,7
Notã:

1

Cuprinde consumul pentru producerea energiei electrice ºi termice, pentru prelucrarea primarã a þiþeiului în industria cocsochimicã, pierderilor de energie.

2

Cuprinde consumul direct, consumul ca materie primã ºi în scopuri neenergetice.

Sursa: Pentru anul 1989, Balanþa energeticã, Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Bucureºti, 1990; pentru ceilalþi ani, prognoze efectuate în Institutul de Cercetare a
Relaþiilor Interramuri ºi a Structurilor Industriale.
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Anexa nr. 2
Proiecþii ale structurii producþiei de energie primarã
în anii 1991, 1992, 1995, 2000
1991
mil. mil.
tx tcc
VARIANTA I
Producþia totalã de energie primarã, din care:
63,1
I. Resurse energetice primare, din care:
58,8
Cãrbune net, din care:
43,3 12,1
- huilã
4,3 2,5
- lignit ºi cãrbune brun
39,0 9,6
Þiþei
8,4 11,8
Gaze naturale
24,5 28,2
Energie hidroenergeticã
13,8 4,3
Energie nuclearã
Surse noi
0,2
Alte resurse primare
2,2
II. RER
4,3
VARIANTA II
Producþia totalã de energie primare, din care:
67,4
I. Resurse energetice primare, din care:
63,0
Cãrbune net, din care:
51,3 14,1
- huilã
4,3 2,5
- lignit ºi cãrbune brun
47,0 11,6
Þiþei
8,6 12,0
Gaze naturale
27,2 31,3
Energie hidroenergeticã
13,9 4,4
Energie nuclearã
Surse noi
0,2
Alte resurse primare
1,0
II. RER
4,4
VARIANTA III
Producþia totalã de energie primare, din care:
69,7
I. Resurse energetice primare, din care:
65,3
Cãrbune net, din care:
55,2 15,3
- huilã
5,2 3,0
- lignit ºi cãrbune brun
50,5 12,3

1992
1995
2000
mil. mil. mil. mil. mil. mil.
tx tcc tx tcc tx tcc

45,5
4,5
41,0
8,0
23,5
14,3
-

55,5
4,5
51,0
8,4
27,0
14,4

63,0
57,8
12,7
2,6
10,1
11,2
27,0
4,5
0,2
2,2
4,2
68,0
63,7
15,2
2,6
12,6
11,8
31,0
4,5
0,2
1,0
4,3

49,0
5,0
44,0
7,0
8,0
15,2
1,9

64,5
5,2
59,3
7,6
21,2
15,5
1,9

44,9
40,9
13,8
2,9
10,9
9,8
9,2
4,8
0,6
0,2
2,5
4,0
64,4
60,2
17,6
3,0
14,6
10,6
24,4
4,9
0,6
0,6
1,5
4,2

60,6
5,6
55,0
5,3
8,0
17,5
13,1

71,1
6,3
64,8
6,3
13,6
18,0
15,8

70,3
69,2
65,9
64,8
57,5 16,0 69,5 19,4 75,6
5,5 3,2 6,5 3,8 7,6
52,0 12,8 63,0 15,6 68,0

49,4
45,9
16,8
3,2
13,6
7,4
9,2
5,5
4,1
0,4
2,5
3,5
61,2
57,3
19,6
3,6
16,0
8,8
15,6
5,7
5,0
1,2
1,4
3,9
75,5
71,1
21,2
4,4
16,8
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Þiþei
Gaze naturale
Energie hidroenergeticã
Energie nuclearã
Surse noi
Alte resurse primare
II. RER

1991
mil. mil.
tx tcc
8,6 12,0
27,1 31,2
13,8 4,3
0,3
2,2
4,4

1992
mil. mil.
tx tcc
8,5 11,9
26,8 30,8
14,7 4,6

1995
mil. mil.
tx tcc
8,0 11,2
21,6 24,8
16,9 5,3
1,9 0,6
0,4
1,0
2,2
2,5
4,4
4,4

Notã: x la gaze naturale în miliarde mc; la energie electricã în Twh.
Sursa: Calculat pe baza datelor din capitolele 3, 4, 5, 6.

2000
mil. mil.
tx tcc
7,3 10,2
16,3 18,7
19,0 6,0
17,6 5,5
4,3
5,2
4,2
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Anexa nr. 3
Structura consumului de energie primarã, pe tipuri de resurse
1991
mil.
%
tcc

1992
mil.
%
tcc

1995
mil.
%
tcc

2000
mil.
%
tcc

Scenariul A
TOTAL CONSUM DE RESURSE
ENERGETICE PRIMARE, din care: 127,0 100,0 128,7 100,0 133,5 100,0 143,8 100,0
Cãrbune, din care:
30,2 23,8 32,0 24,9 36,6 27,4 42,0 29,3
- huilã
12,0
9,5 12,5
9,7 15,0 11,2 16,0 11,1
- lignit ºi cãrbune brun
18,2 14,3 19,5 15,2 21,6 16,2 26,0 18,2
Þiþei
42,5 33,5 42,0 32,6 41,0 30,7 40,0 27,8
Gaze naturale
45,0 35,4 45,0 35,0 44,0 33,0 41,0 28,5
Energie hidroenergeticã
4,3
3,4
4,6
3,6
5,3
4,0
6,0
4,2
Energie nuclearã
0,6
0,4
5,5
3,8
Surse noi
0,3
0,2
0,4
0,3
1,0
0,7
4,3
3,0
Alte resurse primare
4,7
3,7
4,7
3,6
5,0
3,8
5,0
3,4
Scenariul B
TOTAL CONSUM DE RESURSE
ENERGETICE PRIMARE, din care: 126,2 100,0 127,1 100,0 129,8 100,0 134,2 100,0
Cãrbune, din care:
31,5 25,0 32,2 25,3 35,2 27,1 39,7 29,6
- huilã
12,0
9,5 12,5
9,8 14,0 10,8 15,0 11,2
- lignit ºi cãrbune brun
19,5 15,5 19,7 15,5 21,2 16,3 24,7 18,4
Þiþei
41,0 32,4 41,0 32,3 40,0 30,8 37,5 27,9
Gaze naturale
43,0 34,1 43,0 33,8 42,0 32,4 40,0 29,8
Energie hidroenergeticã
4,3
3,4
4,5
3,6
4,8
3,7
5,5
4,1
Energie nuclearã
0,6
0,5
4,1
3,1
Surse noi
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
Alte resurse primare
6,2
4,9
6,2
4,8
7,0
5,3
7,0
5,2
Scenariul C
TOTAL CONSUM DE RESURSE
ENERGETICE PRIMARE, din care: 125,8 100,0 127,7 100,0 130,7 100,0 139,6 100,0
Cãrbune, din care:
29,7 23,6 33,5 26,2 36,1 27,6 41,8 29,9
- huilã
12,5
9,9 13,0 10,2 14,6 11,2 15,8 11,3
- lignit ºi cãrbune brun
17,2 13,7 20,5 16,0 21,5 16,4 26,0 18,6
Þiþei
42,0 33,3 41,0 32,1 40,5 31,0 39,5 28,3
Gaze naturale
45,0 35,8 44,0 34,5 43,0 32,9 41,5 29,7
Energie hidroenergeticã
4,4
3,5
4,5
3,5
4,9
3,7
5,7
4,1
Energie nuclearã
0,6
0,5
5,0
3,6
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Surse noi
Alte resurse primare

1991
1992
1995
2000
mil.
%
mil.
%
mil.
%
mil.
%
tcc
tcc
tcc
tcc
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5
1,1
1,2
0,9
4,5
3,6
4,5
3,5
5,0
3,8
4,9
3,5

Sursa: Prognoze efectuate în cadrul Institutului de Cercetare a Relaþiilor Interramuri ºi a
Structurilor Industriale.
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Anexa nr. 4
Evoluþia gradului de acoperire din producþia internã a necesarului
de energie primarã, pe principalele tipuri de resurse energetice
-% Scenariul A
TOTAL ENERGIE
PRIMARÃ
Cãrbune
- huilã
- lignit ºi cãrbune brun
Þiþei
Gaze naturale
Energie hidroelectricã
Energie nuclearã
Scenariul B
TOTAL ENERGIE
PRIMARÃ
Cãrbune
- huilã
- lignit ºi cãrbune brun
Þiþei
Gaze naturale
Energie hidroelectricã
Energie nuclearã
Scenariul C
TOTAL ENERGIE
PRIMARÃ
Cãrbune
- huilã
- lignit ºi cãrbune brun
Þiþei
Gaze naturale
Energie hidroelectricã
Energie nuclearã

I

1991
II

I

1992
II

III

49,7
40,1
20,8
53,3
27,8
62,7
100,0
-

53,1
46,7
20,8
64,4
28,2
69,6
102,3
-

50,0
38,4
20,8
49,2
28,8
65,6
100,0
-

50,2
40,7
20,0
55,8
28,1
62,7
97,7
-

I

1995
II

III

54,9
50,7
25,0
68,3
28,2
69,3
100,0
-

48,8
39,7
20,8
51,8
26,7
60,0
97,8
-

52,8
47,5
20,8
64,6
28,1
68,9
97,8
-

53,4
44,8
20,8
59,5
29,3
72,8
102,3
-

55,2
48,5
25,0
63,1
29,3
72,6
100,0
-

49,4
39,4
20,8
51,3
27,3
62,8
100,0
-

53,6
47,5
20,0
67,4
28,6
69,6
100,0
-

55,5
51,6
24,0
71,5
28,6
69,3
97,7
-

49,2
37,9
20,0
49,3
27,3
61,4
100,0
-

III

54,6
50,0
25,6
65,6
28,3
68,4
100,0
-

33,6
37,7
19,3
50,5
23,9
20,9
90,6
100,0

48,2
41,5
20,0
67,6
25,9
55,5
92,5
100,0

53,5
47,2
20,8
64,0
28,8
72,1
100,0
-

55,3
49,7
25,6
65,0
29,0
71,6
102,2
-

34,6
39,2
20,7
51,4
24,5
21,9
120,0
100,0

53,2
45,4
20,0
61,5
28,8
70,5
100,0
-

55,1
47,8
24,6
62,4
29,0
70,0
102,2
-

34,4
38,2
19,9
50,7
24,2
21,4
98,0
100,0

Sursa: Calculat pe baza datelor din anexele nr. 3 ºi 5.

I

2000
II

III

51,8
53,0
25,3
72,2
27,3
56,4
100,0
100,0

34,4
40,0
20,0
52,3
18,5
22,4
91,7
74,5

42,6
46,7
22,5
61,5
22,0
38,0
95,0
90,9

52,4
50,5
27,5
64,6
25,5
45,6
100,0
100,0

49,6
50,0
21,4
68,9
26,5
58,1
132,5
100,0

53,3
55,1
27,1
73,6
28,0
59,0
100,0
100,0

36,8
42,3
21,3
55,1
19,7
23,0
103,6
100,0

45,6
49,4
24,0
64,8
23,5
39,0
103,6
122,0

56,1
53,4
29,3
68,0
27,2
46,7
109,1
134,1

49,3
48,8
20,5
67,9
26,2
56,7
100,0
100,0

52,9
53,7
26,0
72,6
27,7
57,7
108,2
100,0

35,4
40,2
20,3
52,3
18,7
22,2
96,5
82,0

43,8
46,9
22,8
61,5
22,2
37,6
100,0
100,0

53,9
50,7
27,8
64,6
25,8
45,1
105,3
110,0
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Anexa nr. 5
Fondurile de investiþii necesare pentru perioada 1991-2000
1991-2000

Total, varianta

- subteran, varianta

- cariere, varianta

III
II
I
III
II
I
III
II
I

Sursa: Date de la ICITPML – Craiova.

Investiþii/(C+M)
- mld. lei 80,66/37,8
81,07/37,05
108,39/40,98
23,35/12,57
23,23/12,66
23,99/13,49
57,31/24,39
57,84/24,39
82,40/27,49

Rest de executat la
31.12.1990 la preþuri
noi
Investiþii/(C+M)
-mld. lei45,52/20,26

7,31/4,32

38,21/15,94
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Anexa nr. 6
Estimãri ale consumului, producþiei ºi importului principalelor
resurse energetice, pentru anii 1991,1992, 1995 ºi 2000
- mil. tcc 1991
I
SCENARIUL A
1. Huilã ºi antracit
- consum
- producþie
- import
2. Lignit ºi cãrbune brun
- consum
- producþie
- import
3. Þiþei
- consum
- producþie
- import
4. Gaze naturale
- consum
- producþie
- import
SCENARIUL B
1. Huilã ºi antracit
- consum
- producþie
- import
2. Lignit ºi cãrbune brun
- consum
- producþie
- import
3. Þiþei
- consum
- producþie
- import
4. Gaze naturale
- consum
- producþie
- import

II

III

1992
I

II

III

1995
I

II

III

2000
I

II

III

12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0
2,5 2,5 3,0 2,6 2,6 3,2 2,9 3,0 3,8 3,2 3,6 4,4
9,5 9,5 9,0 9,9 9,9 9,3 12,1 12,0 11,2 12,8 12,4 11,6
18,2 18,2 18,2 19,5 19,5 19,5 21,6 21,6 21,6 26,0 26,0 26,0
9,6 11,6 12,3 10,1 12,6 12,8 10,9 14,6 15,6 13,6 16,0 16,8
8,6 6,6 5,9 9,4 6,9 6,7 10,7 7,0 6,0 12,4 10,0 9,2
42,5 42,5 42,0 42,0 42,0 42,0 41,0 41,0 41,0 40,0 40,0 40,0
11,8 12,0 12,0 11,2 11,8 11,9 9,8 10,6 11,2 7,4 8,8 10,2
30,7 30,5 30,5 30,8 30,8 30,1 31,2 30,4 29,8 32,6 31,2 29,8
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 44,0 44,0 44,0 41,0 41,0 41,0
28,2 31,3 31,2 27,0 31,8 31,8 9,2 24,4 24,8 9,2 15,6 18,7
17,8 13,7 13,8 18,0 11,2 11,2 34,8 19,6 19,2 31,8 25,4 22,3

12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0
2,5 2,5 3,0 2,6 2,6 3,2 2,9 3,0 3,8 3,2 3,6 4,4
9,5 9,5 9,0 9,9 9,9 9,3 12,1 12,0 11,2 12,8 12,4 11,6
19,5 19,5 19,5 19,7 19,7 19,7 21,2 21,2 21,2 24,7 24,7 24,7
9,6 11,6 12,3 10,1 12,6 12,8 10,9 14,6 15,6 13,6 16,0 16,8
9,9 7,9 7,2 9,6 7,1 6,9 10,3 6,6 5,6 11,1 8,7 7,9
41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 40,0 40,0 40,0 37,5 37,5 37,5 37,5
11,8 12,0 12,0 11,2 11,8 11,9 9,8 10,6 11,2 7,4 8,8 10,2
29,2 29,0 29,0 29,8 29,2 29,1 30,2 29,4 28,8 30,1 28,7 27,3
43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 42,0 42,0 42,0 40,0 40,0 40,0
28,0 31,3 31,2 27,0 31,0 30,8 9,2 24,4 24,8 9,2 15,6 18,7
15,0 11,7 11,8 16,0 12,0 12,2 32,8 17,6 17,2 30,8 24,4 21,3
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1991
I
SCENARIUL C
1. Huilã ºi antracit
- consum
- producþie
- import
2. Lignit ºi cãrbune brun
- consum
- producþie
- import
3. Þiþei
- consum
- producþie
- import
4. Gaze naturale
- consum
- producþie
- import

II

III

1992
I

II

III

1995
I

II

III

2000
I

II

III

12,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,0 14,6 14,6 14,6 15,8 15,8 15,8
2,5 2,5 3,0 2,6 2,6 3,2 2,9 3,0 3,8 3,2 3,6 4,4
10,0 10,0 9,5 10,4 10,4 9,8 11,7 11,6 10,8 12,6 12,2 11,4
17,2 17,2 17,2 20,5 20,5 20,5 21,5 21,5 21,5 26,0 26,0 26,0
9,6 11,6 12,3 10,1 12,6 12,8 10,9 14,6 15,6 13,6 16,0 16,8
7,6 5,6 4,9 10,4 7,9 7,7 10,6 6,9 5,9 12,4 10,0 9,2
42,0 42,0 42,0 41,0 41,0 41,0 40,5 40,5 40,5 39,5 39,5 39,5
11,8 12,0 12,0 11,2 11,8 11,9 9,8 10,6 11,2 7,4 8,8 10,2
30,2 30,0 30,0 29,8 29,2 29,1 30,7 29,9 29,3 32,1 30,7 29,3
45,0 45,0 45,0 44,0 44,0 44,0 43,0 43,0 43,0 41,5 41,5 41,5
28,2 31,3 31,2 27,0 31,0 30,8 9,2 24,4 24,8 9,2 15,6 18,7
16,8 13,7 13,8 17,0 13,0 13,2 33,8 18,6 18,2 32,3 25,9 22,8

Sursa: Calculat pe baza datelor din anexele nr. 3 ºi 5.

LISTA
lucrãrilor publicate în colecþia
INSTITUTULUI DE ECONOMIE INDUSTRIALÃ
(din 1990 INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAÞIILOR
INTERRAMURI ªI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE)
“STUDII DE ECONOMIE INDUSTRIALÃ”
1. Resursele energetice pe plan mondial, 1978.
2. Perfecþionarea relaþiilor minister-centralã-întreprindere, 1978.
3. Consumul cumulat de resurse energetice pe produs - element de
analizã a structurii industriei, 1978.
4. Eficienþa introducerii ºi utilizãrii calculatoarelor de gestiune în
organizarea ºi conducerea unitãþilor industriale, 2 vol., 1979.
5. Strategia dezvoltãrii industriale în România – lucrãrile sesiunii ºtiinþifice
din 7 iunie, 1979.
6. Probleme economice ale asimilãrii produselor noi ºi modernizãrii celor
existente, 1979.
7. Determinarea consumului cumulat de resurse primare pe produs, 1979.
8. Politici energetice naþionale ºi consumul de energie, 1979.
9. Incidenþa structurii pe ramuri a industriei asupra consumului de resurse,
1979.
10. Economia de energie din industria aluminiului, 1979.
11. Eficienþa economicã a utilizãrii fondurilor fixe - contribuþii metodologice,
1979.
12. Estimarea cantitativã ºi structuralã a materialelor obþinute prin scoaterea
din uz a unor bunuri de folosinþã îndelungatã ºi evidenþierea
posibilitãþilor de recuperare a acestora de la populaþie, 1980.
13. Evoluþia preþurilor internaþionale ale principalilor combustibili, 1980.
14. Ridicarea nivelului calitativ al activitãþii economice în industrie - lucrãrile
sesiunii ºtiinþifice din 7 iunie 1979, 1980.
15. Proiecþii privind dezvoltarea economicã ºi energeticã pe plan mondial studiu documentar, 1980.
16. Premise ºi rezultate ale promovãrii creaþiei tehnico-ºtiinþifice româneºti,
1980.
17. Probleme economice ale asimilãrii produselor noi ºi modernizãrii celor
existente pe baza concepþiei proprii, 1980.
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18. Perfecþionarea conducerii ºi organizãrii activitãþilor de cercetare ºi
proiectare tehnologicã, planificare a producþiei ºi desfacere în activitãþile
industriale pe baza cunoaºterii cerinþelor pieþei, 1980.
19. Probleme ale eficienþei economice a autoutilitãrii, 1980.
20. Dezvoltarea în perspectivã a ramurilor industriale, 1980.
21. Eficienþa economicã a utilizãrii ºi modernizãrii capacitãþilor de producþie
mari consumatori de energie din industria construcþiilor de maºini, 1980.
22. Posibilitãþi de dezvoltare a bazei de materii prime pentru industrie prin
recuperarea articolelor textile-încãlþãminte, a cauciucului, materialelor
plastice ºi a hârtiei de la populaþie, 1981.
23. Implicaþii economice ale modificãrii randamentelor energetice în extracþia
petrolului, a cãrbunelui ºi în producerea energiei electrice, 1981.
24. Influenþa utilizãrii produselor noi ºi modernizate asupra indicatorilor
economici ai unitãþilor productive beneficiare, 1981.
25. Nivelul tehnic al produselor industriale ºi progresul economic, 1982
26. Productivitatea muncii exprimatã în unitãþi de timp de muncã ºi influenþa
dotãrii tehnice asupra evoluþiei acesteia, 1982.
27. Evoluþia industriei bunurilor de consum în noua etapã a creºterii
economice din þara noastrã comparativ cu alte þãri, 1982.
28. Rolul ºi perspectivele industriei mici în România, 1982.
29. Investiþiile ºi utilizarea factorilor de bazã ai procesului investiþional, 1982.
30. Perfecþionarea bazei informaþionale privind gospodãrirea resurselor
umane ºi materiale în întreprinderile industriale, 1982.
31. Tendinþe ale evoluþiei calitative ºi structurale a producþiei principalelor
grupe de produse în ramuri ale industriei grele în þara noastã ºi pe plan
mondial, 1982.
32. Cerinþe faþã de industrie privind asigurarea agriculturii, în perspectivã, cu
îngrãºãminte, tractoare ºi maºini agricole, 1983.
33. Elemente de perfecþionare a cadrului de relaþii minister-centrale-întreprinderi pentru creºterea eficienþei activitãþii de producþie, în condiþiile
noului mecanism economico-financiar ºi ale cerinþelor modificãrilor în
structura industriei, 1983.
34. Determinarea evoluþiei investiþiilor în industrie luând în considerare modificarea nivelului ºi structurilor producþiei, precum ºi creºterea eficienþei
economice a utilizãrii fondurilor fixe (cu aplicaþii în industria chimicã),
1983.
35. Orientãri ºi tendinþe în dezvoltarea subramurilor minereurilor metalifere
ºi nemetalifere, 1983.
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36. Asigurarea cu resurse minerale ºi energetice din producþia internã.
Programe ale dezvoltãrii industriei extractive ºi energiei ºi ale eforturilor
ce le implicã, 1983.
37. Orientarea producþiei industriei chimice, metalurgice ºi a construcþiilor de
maºini în funcþie de cerinþele economiei luând în considerare creºterea
competitivitãþii produselor ºi posibilitãþile de specializare ºi cooperare,
1983.
38. Orientarea producþiei bunurilor de folosinþã îndelungatã, în funcþie de
cerinþele pieþei, luând în considerare creºterea competitivitãþii produselor
ºi posibilitãþile de specializare ºi cooperare, 1984.
39. Orientarea producþiei unor grupe de produse de ramuri ale industriei
grele în cincinalul 1986-1990 ºi în perspectiva anului 2000-I.tractorul,
maºini agricole, utilaj alimentar ºi frigorific, 1984.
40. Orientarea producþiei de articole textile în raport cu cerinþele pieþei ºi cu
posibilitãþile de asigurare a materiilor prime de bazã, 1984.
41. Orientarea producþiei unor grupe de produse de ramuri ale industriei grele
în cincinalul 1986-1990 ºi în perspectiva anului 2000-II. Combustibili,
lubrifianþi ºi aditivi, carbochimie, îngrãºãminte chimice, pesticide, 1984.
42. Orientarea producþiei din industria pielãriei, blãnãriei ºi încãlþãmintei în
raport cu cerinþele pieþei ºi cu posibilitãþile de asigurare a materiilor
prime de bazã, 1984.
43. Aprecierea nivelului de organizare ºi conducere a unitãþilor industriale
socialiste – Sistem complex de indicatori, 1984.
44. Orientarea producþiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei
grele în cincinalul 1986-1990 ºi perspectiva anului 2000-III. Maºiniunelte pentru prelucrarea metalelor, mijloace ale tehnicii de calcul
electronic, cabluri ºi conductori electrici, 1984.
45. Elemente de perfecþionare a cadrului organizatoric ºi de conducere ale
industriei în condiþiile modificãrilor previzibile ale structurii industriei în
perspectivã, 1984.
46. Orientarea producþiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei
grele în cincinalul 1986-1990 ºi în perspectiva anului 2000-IV. Utilaj
petrolier, utilaj minier, utilaj energetic, construcþii navale, 1984.
47. Contribuþia industriei la dezvoltarea unor ramuri ale economiei naþionale,
1984.
48. Orientarea producþiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei
grele în cincinalul 1986-1990 ºi-n perspectiva anului 2000-V. Produse
petrochimice de bazã, materiale plastice, 1984.
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49. Orientarea producþiei unor grupe de produse din ramuri ale industriei
grele în cincinalul 1986-1990 ºi-n perspectiva anului 2000-VI. Þevi de
oþel, laminate fine pline ºi plate, trefilate, 1984.
50. Dezvoltarea ºi diversificarea producþiei bunurilor chimice de uz individual
ºi creºterea calitãþii ºi eficienþei acesteia, 1985.
51. Perspective ale dezvoltãrii industriei de motoare electrice în contextul
creºterii competitivitãþii produselor ºi al diminuãrii consumului de
resurse, 1985.
52. Creºterea nivelului tehnic ºi calitativ al produselor industriei construcþiilor
de maºini pe baza intensificãrii acþiunii factorilor calitativi, 1985.
53. Creºterea nivelului tehnic ºi calitativ al produselor pe baza specializãrii
ºi cooperãrii în ramura chimiei, 1985.
54. Estimarea principalelor consumuri de resurse materiale ºi energetice în
perspectiva îmbunãtãþirii structurii industriei la orizonturile anilor 19902000, 1985.
55. Creºterea eficienþei utilizãrii capacitãþilor de producþie în industrie 1985.
56. Implicaþii economice ale valorificãrii zãcãmintelor de resurse minerale ºi
energetice cu conþinut scãzut de substanþe utile ºi condiþii dificile de
extracþie, 1985.
57. Perfecþionarea organizãrii ºi planificãrii aprovizionãrii tehnico-materiale
în unitãþile industriale, Partea I, 1985.
58. Probleme actuale ale creºterii productivitãþii muncii în unele ramuri
industriale (extracþia þiþeiului ºi metalurgia feroasã), 1985.
59. Reducerea costurilor de producþie în vederea creºterii eficienþei economice în industrie, 1985.
60. Creºterea nivelului tehnic ºi calitativ al unor grupe de produse reprezentative din ramuri ale industriei grele – oþeluri aliate, autocamioane, maºiniunelte, combine agricole, combustibili petrolieri, uleiuri ºi aditivi, 1986.
61. Creºterea eficienþei economice ºi ridicarea nivelului calitativ al producþiei
din industria sticlei, porþelanului ºi faianþei, 1986.
62. Perfecþionarea organizãrii ºi planificãrii aprovizionãrii tehnico-materiale
în unitãþile industriale, Partea II-a, 1986.
63. Atragerea în circuitul economic a zãcãmintelor minerale cu conþinut scãzut
de elemente utile ºi obþinerea eficientã a unor resurse regenerabile, 1986.
64. Aspecte ale activitãþilor de cercetare ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã ºi
introducerea progresului tehnic în România ºi în alte þãri – studiu
documentar, 1986.
65. Reducerea costurilor, a consumurilor specifice de materii prime,
materiale, combustibili ºi energie, prin îmbunãtãþirea utilizãrii, factorilor
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de producþie în vederea creºterii eficienþei economice în industrie ºi în
investiþii, 1986.
66. Studii ºi cercetãri în domeniul economiei industriale - sinteze, 1986.
67. Creºterea productivitãþii muncii în unele domenii ale industriei
construcþiilor de maºini, 1986.
68. Creºterea nivelului tehnic ºi calitativ al unor grupe de produse
reprezentative din ramuri ale industriei grele, 1987.
69. Fundamentarea eficienþei economice a exploatãrii zãcãmintelor de
materii prime ºi energetice cu conþinut scãzut de substanþe utile ºi
condiþii dificile de extracþie, a atragerii în circuitul economic a resurselor
regenerabile, 1987.
70. Cerinþe ale evoluþiei în perspectivã a industriei mici ºi a locului acesteia
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I. CALITATEA VIEÞII – OBIECT AL CERCETÃRII
ªTIINÞELOR SOCIALE

1. Cadrul teoretic
Dupã cum se ºtie, conceptul de calitate a vieþii ºi cercetãrile
sistematice desfãºurate sub egida sa ºi-au fãcut apariþia în câmpul ºtiinþelor
sociale de câteva decenii. Pânã atunci, ºi chiar de mult, sociologii,
economiºtii ºi alþi specialiºti au fãcut, precum personajul binecunoscut,
prozã, adicã cercetãri de calitatea vieþii, fãrã sã le numeascã cu numele lor
adevãrat.
Douã au fost, se pare, motivele imediate care au dus la apariþia unei
direcþii de cercetare atât de cultivate în prezent. Mai întâi constatarea
insolitã cã progresul economic nu duce în mod automat la bunãstarea
generalã ºi la eliminarea sãrãciei, respectiv cã un segment al populaþiei
continuã sã trãiascã în condiþii de viaþã precare, în ciuda existenþei unei
oferte masive de valori de întrebuinþare de tot felul. Al doilea impuls pentru
acest gen de cercetãri a venit din direcþia ecologiei, perturbãrile suferite de
mediul ambiant, ca efect al industrializãrii ºi urbanizãrii necontrolate, având
consecinþe dramatice în planul calitãþii vieþii1.
Sãrãcia este un concept care capãtã configuraþie numai prin raportare
la un anumit context social-economic ºi oricum afecteazã numai un procent
al populaþiei. În plus, se pare cã sãrãcia este o formã de patologie socialã
cosubstanþialã societãþii, asemenea delincventei ºi criminalitãþii. În orice
caz, pânã în prezent leacul sãrãciei nu a fost gãsit, bogãþia nefiind antidotul
cu eficacitatea sigurã ce i se atribuia la un moment dat. Imposibilitatea
eradicãrii nu trebuie sã ducã însã la abandonarea luptei cu sãrãcia, cu atât
mai mult cu cât formele pe care le cunoaºte aceasta reacþioneazã diferit la
mãsurile pe care societatea le ia împotriva acestui flagel. În absenþa
vindecãrii complete este bunã ºi ameliorarea: în lipsa medicaþiei specifice
sunt utile ºi paleativele.
Poluarea însã este un însoþitor permanent al societãþii, omenirea fiind
de la apariþia ei un corp strãin existând mai mult sau mai puþin parazitar pe
1

A se vedea, între altele, “Quality of life. Problems of Assessment and Meassurement”,
UNESCO, Socio-Economic Studies, 5, 1985.
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mediul natural. De sãrãcie suferã doar un fragment al societãþii, pe când
poluarea degradeazã calitatea vieþii tuturor, fãrã excepþie. În plus, se pare
cã împotriva degradãrii mediului omenirea poate pune în joc un remediu cu
adevãrat salutar: industria ºi tehnologia, antipoluante.
Determinate de persistenþa sãrãciei (în condiþiile unei societãþi
superdezvoltate) ºi a poluãrii, cercetãrile sistematice referitoare la calitatea
vieþii debuteazã la începutul deceniului al ºaptelea în SUA, pentru a se extinde rapid în aproape toate þãrile lumii.1 Dacã într-o primã instanþã aceste
cercetãri vizeazã cu precãdere aspectele economice ºi obiective ale calitãþii
vieþii, curând acestei dimensiuni avea sã i se adauge componenþa
subiectivã, respectiv modul cum apreciazã oamenii viaþa pe care o trãiesc,
adesea ea constituind singurul aspect studiat.
La scurt timp dupã declanºarea cercetãrilor privind calitatea vieþii,
nevoia aºezãrii acestora pe temelia sigurã a unor informaþii de calitate a dat
naºtere unei noi direcþii de preocupãri: aceea a indicatorilor sociali, respectiv a identificãrii unor variabile obiective sau subiective cu ajutorul cãrora
calitatea vieþii sã poatã fi pusã în ecuaþii cantitative.
Cercetãrile privind calitatea vieþii, împreunã cu cele adiacente
menþionate mai sus, au cunoscut o deosebitã extindere. Ca urmare,
contingentele de specialiºti ocupaþi în acest domeniu au sporit considerabil,
au luat fiinþã departamente ºi instituþii specializate în problematica calitãþii
vieþii, se editeazã reviste, iar tezaurul de studii ºi lucrãri cu aceastã tematicã
se îmbogãþeºte continuu.
În prezent, cercetãrile privind calitatea vieþii reprezintã un domeniu
preferenþial de activitate care îi reuneºte pe sociologi ºi pe alþi specialiºti în
sfera ºtiinþelor sociale într-un justificat efort interdisciplinar. Explicaþia
acestei poziþii trebuie cãutatã nu numai în interesul practic, politic al acestei
teme, ci ºi în statutul ontologic ºi epistemologic sui-generis al calitãþii vieþii ºi
al conceptului corespunzãtor în cadrul realitãþii sociale ºi al ºtiinþelor
acesteia. Într-adevãr, rostul întregii activitãþi sociale, al societãþii înseºi este
de a asigura existenþa oamenilor. Ca finalitate ultimã a funcþionãrii
organismului social, calitatea vieþii ocupã o poziþie privilegiatã în cadrul
societãþii. De aici provine caracterul sumativ-sintetic al calitãþii vieþii, aºa se
explicã de ce spre ea converg ºi cu ea se coreleazã aproape sau poate
chiar toate celelalte componente ale sistemului social; de aici decurge, ca o
1

Schuessler, K.F.; Fisher, G.A., “Quality of Life Research in Sociology”, în Annual
Review of Sociology, vol. 11, 1985.
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necesitate, cerinþa implicãrii unui larg evantai de noþiuni ale ºtiinþelor social
umane pentru elucidarea conceptului de calitate a vieþii ºi, pe de altã parte,
valoarea euristicã a acesteia din urmã. Exprimându-ne plastic, calitatea
vieþii este ca o monedã în care se oglindeºte fidel întregul univers social.
În România ºi în alte þãri totalitare, prejudecãþi de ordin doctrinar au
fãcut ca la început sã se adopte o atitudine rezervatã, ba chiar criticã, faþã
de un concept lansat de “adversarii ideologici”. Apoi, vigilenþa criticã se mai
atenueazã ºi în literatura de specialitate; de aici încep sã albã loc discuþii
despre calitatea vieþii ºi indicatorii sociali, pentru ca în anii ’80 conceptul sã
fie pe deplin adoptat, ºi teoretic, ºi practic, iniþiindu-se cercetãri de
dimensiuni ample în acest domeniu1.
Pentru regimul înlãturat de Revoluþia din decembrie 1989, calitatea
vieþii cetãþenilor þãrii a fost o piatrã de încercare extrem de severã. De
aceea, acest regim a întreprins tot ce i-a stat în putinþã pentru a ascunde o
realitate care infirma în mod categoric pretenþiile sale, de la lansarea unor
pseudoteorii ad-hoc ºi pânã la minciuna sfruntatã. Un nivel de trai ºi o
calitate a vieþii atât de precare, încât puneau în pericol însãºi existenþa
biologicã a poporului român, aºa cum au fost la noi înainte de Revoluþia din
decembrie anul trecut, trebuia sã devinã, graþie procesului de mistificare la
care recurgea regimul, “un înalt nivel de trai material ºi spiritual”. În aceste
condiþii, cu tot profesionalismul unora dintre cercetãtorii care s-au ocupat de
studierea problematicii calitãþii vieþii, rezultatul activitãþii lor nu putea sã nu
albã de suferit din cauza intervenþiei grilei ideologice deformatoare în
procesul de descifrare a realitãþii.
Dând la o parte balastul ideologic inerent, vom constata cã cercetãrile
realizate pânã în decembrie 1989 conþin, pe lângã constatãri pertinente care
trebuie preluate, o bazã metodologicã temeinicã care se impune a fi folositã
în condiþiile actuale pentru a realiza o cunoaºtere autenticã, în detaliu a
calitãþii vieþii poporului român.
Între atâtea cerinþe care stau în faþa ºtiinþei româneºti în general ºi a
ºtiinþelor sociale în special în perioada postrevoluþionarã, studierea calitãþii
vieþii are un caracter urgent. O recomandã în acest sens imperativul fundamentãrii unei politici sociale de anvergurã care sã stopeze procesul de
degradare biologicã ºi spiritualã la care a fost supus poporal nostru de cãtre
1

În þara noastrã sunt de consemnat îndeosebi lucrãrile iniþiate ºi realizate de Cãtãlin
Zamfir ºi colaboratorii: Mod de viaþã ºi calitatea vieþii, Bucureºti, Editura Politicã, 1982;
Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, Bucureºti, Editura Academiei, 1984; Stiluri
de viaþã ºi dinamica lor în societatea contemporanã, Bucureºti, Editura Academiei.
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regimul totalitar, iar apoi sã grãbeascã alinierea calitãþii vieþii din România la
standardele lumii civilizate. Aceste cercetãri trebuie sã cuprindã toate
componentele calitãþii vieþii, începând cu nivelul de trai, serviciile în sens
larg ºi pânã la instituþiile politice ºi cultural-spirituale, activitatea acestora din
urmã având între altele un rãsunet psihic care conferã echilibru, sau
dezechilibru, confort sau disconfort trãirilor sufleteºti individuale ºi colective.
Ca unitate academicã de specialitate, Institutul de Cercetare a
Calitãþii Vieþii s-a strãduit, în scurtul rãstimp care a trecut de la înfiinþarea sa,
sã îmbine activitatea de organizare ºi formare cu desfãºurarea unor
cercetãri care sã rãspundã comandamentelor menþionate anterior. Pentru
cunoaºterea cât mai exactã a stãrilor de lucruri la nivel general, inclusiv a
situaþiei unor categorii sociale mai expuse, au fost proiectate ºi desfãºurate
mai multe cercetãri concrete de anvergurã ºi s-a acumulat un bogat tezaur
de date referitoare la un întins evantai de indicatori sociali. Proiectul acestui
demers este o reluare dezvoltatã ºi uºor modificatã a cercetãrii întreprinse
cu câþiva ani în urmã de Cãtãlin Zamfir ºi colaboratorii1. Prelucrarea ºi
interpretarea acestor date permit realizarea unor diagnoze parþiale referitoare la situaþia actualã a unor categorii socioprofesionale sau a unei
diagnoze globale privind calitatea vieþii în România de azi ºi perceperea
acesteia, precum ºi evaluarea gradului de adecvare al unor servicii la
cerinþele sociale.
Coroborând rezultatele cercetãrii noastre vizând diagnoza globalã a
calitãþii vieþii cu ale unor studii similare din tarã ºi de peste hotare se impun,
ni se pare, avansarea câtorva recomandãri metodologice de luat în
considerare în viitorul imediat.
1. Având în vedere nivelul deosebit de coborât al calitãþii vieþii în
România, cât ºi necesitatea elaborãrii urgente a unei politici coerente
de protecþie socialã la nivel macrosocial ºi pe grupuri defavorizate, în
stadiul actual accentul trebuie pus pe studierea indicatorilor obiectivi
ºi surselor materiale ale calitãþii vieþii. Nivelul de trai este în prezent
atât de precar în þara noastrã, încât se impune cu toatã stringenþa sã
pornim de la adagiul clasic care spune cã “primum vivere...”.
2. Pentru a facilita elaborarea politicii de protecþie socialã, a unei politici
a calitãþii vieþii, în general, de cãtre instanþele de decizie, cercetãrile
întreprinse în acest domeniu trebuie sã îmbine în mod echilibrat
1

Vezi Zamfir, Cãtãlin (coordonator), Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii,
Bucureºti, Editura Academiei, 1984. Menþionãm cã, în acest caz, s-a utilizat un
eºantion reprezentativ pentru mediul urban.
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fundamentalul cu aplicativul, respectiv trebuie sã conþinã propuneri
pertinente din punct de vedere economic ºi social, pe termen scurt ºi
pe termen lung, a cãror punere în practicã sã conducã la ameliorarea
ºi apoi la optimizarea situaþiei respective.
3. Cercetãrile privind percepþia calitãþii vieþii nu conduc la rezultate
univoce, elocvente. Astfel, unele aratã cã legãtura dintre calitatea perceputã a vieþii ºi factorii economici este ambiguã, pe când altele aratã
cã ea este mai strânsã ºi clarã. Bunãoarã, venitul pe cap de locuitor a
crescut în SUA între 1946-1970 cu 62%, în timp ce proporþia celor
care se considerã foarte fericiþi o vreme a crescut, pentru ca apoi sã
coboare, deºi veniturile au continuat sã creascã, menþinându-se totuºi
la un nivel superior celui iniþial1. Propriile noastre cercetãri pun în
evidenþã cã, pe un eºantion naþional, 42% din persoane considerã
asistenþa medicalã primitã bunã ºi foarte bunã, deºi strãinii care au
venit cu ajutoare dupã revoluþie au rãmas consternaþi vãzând cu ce
dificultãþi se confruntã spitalele noastre. Considerãm, de aceea, cã
cercetãrile de percepþia calitãþii vieþii trebuie îmbinate cu cele privind
nivelul de trai în accepþia cea mai largã. Numai luând împreunã
indicatorii obiectivi ºi pe cei subiectivi putem obþine o diagnozã
veridicã, relevantã din punct de vedere ºtiinþific ºi cu posibilitãþi de
transpunere în mãsuri în planul practicii, a calitãþii vieþii.
4. În ultimã instanþã, cheia politicii de ridicare a calitãþii vieþii la cota
optimã este restructurarea economiei pe baza principiilor pieþei libere,
iar cheia succesului acestei reforme este renaºterea omului ca homo
economicus ºi homo moralis. Dupã cum s-a putut constata, economia
de comandã conduce la sãrãcie. Manifestarea iniþiativei libere, a
concurenþei ºi stimularea performanþelor umane sunt în mãsurã sã
conducã la creºterea bunãstãrii, la sporirea considerabilã a cantitãþii
de produse ºi servicii, la îmbunãtãþirea ºi diversificarea acestora,
pentru a rãspunde trebuinþelor multiple ale populaþiei, ceea ce
creeazã premisele unei calitãþi superioare a vieþii.
5. În acþiunea de ameliorare a calitãþii vieþii, în special a grupurilor
defavorizate, trebuie reunite eforturile organismelor statale cu cele ale
societãþii civile, de la instituþii filantropice ad-hoc pentru anumite
situaþii ºi probleme, pânã la cele cu alte atribuþii de bazã, ca, de
1

“Quality of life. Problems of Assessment and Measurement”, UNESCO, SocioEconomic studies, 5, 1985.
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exemplu, culte, organizaþii de femei, diferite uniuni profesionale etc.
Sã reînviem ºi sã cultivãm spiritul de caritate a cãrui dispariþie este un
paradox într-o societate care declarativ se pretindea colectivistã, dar
în realitate i-a fãcut pe oameni de un individualism monstruos. Stãrile
de lucruri în cãminele de copii handicapaþi, din azilurile de bãtrâni ºi
din alte instituþii de ocrotire sunt cutremurãtoare. Or, ele existã nu în
afara societãþii româneºti, ci înlãuntrul ei! ªi nu ne-am sesizat, ºi n-am
fãcut nimic. Nici cel puþin Biserica! Strãinii însã n-au putut rãmâne
nepãsãtori. Acum, coºmarul dictaturii a luat sfârºit. Nu suntem bogaþi,
dar dacã ne debarasãm puþin de egoism vom putea gãsi resursele
trebuitoare pentru a alina întrucâtva viaþa celor nãpãstuiþi de soartã.
Altfel lumea civilizatã va putea tot mai greu sã ne înþeleagã.

2. Valori, viaþã spiritualã ºi calitate a vieþii
Oamenii trãiesc în societate, coopereazã ºi interacþioneazã unii cu
alþii în cele mai diverse chipuri în viaþa de familie, în muncã, în toate
activitãþile pe care le desfãºoarã. Relaþiile dintre oameni sunt mijlocite de
culturã ºi reglementate de norme ºi legi care dau expresie valorilor pe care
le promoveazã societatea. Ca individualitãþi, oamenii asimileazã ºi
interiorizeazã creator valorile culturale ºi sociale oferite de mediul în care
trãiesc, conferindu-le o anume nuanþã personalã. De aceea, participând la
viaþa socialã oamenii se manifestã ca personalitãþi cu concepþie proprie
despre lume, cu aspiraþii ºi idealuri pe care doresc sã le înfãptuiascã. În
felul acesta, componentei materiale a existenþei, legate de statutul biologic
– natural al omului, i se adaugã dimensiunea spiritualã, care decurge din
calitatea acestuia de fiinþã socialã ce întruchipeazã ºi promoveazã valori.
De aici rezultã cã, pentru ca imaginea calitãþii vieþii sã nu fie incompletã sau
unilateralã, în diagnoza acesteia trebuie sã se regãseascã cele douã dimensiuni evocate mai sus.
Ca fiinþã, omul se înfãþiºeazã ca unitate indestructibilã a celor douã
dimensiuni despre care a fost vorba mai înainte. Dualitãþii ontologice a
omului îi corespunde autonomia relativã a componentei materiale ºi a celei
spirituale a calitãþii vieþii. În virtutea acestei autonomii, deºi între cele douã
dimensiuni funcþioneazã o anumitã convergenþã, dincolo de aceasta este
posibilã apariþia unor asimetrii între cele douã planuri. Cu alte cuvinte, un
nivel de trai ridicat poate sã nu fie însoþit de valorile înalte ale componentei
spirituale a calitãþii vieþii ºi invers, o viaþã sufleteascã bogatã nu are
obligatoriu drept presupoziþie îndestularea materialã. De aici rezultã pe de o
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parte posibilitatea de a studia calitatea vieþii spirituale în sine, precum ºi
contribuþia ei la realizarea sentimentului de plenitudine a vieþii; ºi, pe de altã
parte, de a urmãri dacã ºi în ce mãsurã aportul specific al resurselor
materiale ºi al valorilor spirituale la conturarea unei existente civilizate se
potenþeazã reciproc. Considerente ca cele de mai sus pot fi luate ca punct
de plecare pentru imaginarea unor proiecte de cercetare sau/ºi ca ipoteze
de lucru pentru a fi testate. În literatura internaþionalã ºi naþionalã ne
întâlnim cu ambele ipostaze1. În privinþa rezultatelor cercetãrii din punctul de
vedere care ne intereseazã aici concluzia generalã este cã, dincolo de
impactul complex pe care valorile spirituale îl au asupra modului ºi stilului
de viaþã, sentimentul global de satisfacþie sau de fericire cunoaºte variaþii
nesemnificative în raport cu mediul cultural. O ilustrare pregnantã a acestei
concluzii ne oferã bunãoarã lucrarea Quality of Life: Problems of
Assessment and Measurement, care constatã cã media sentimentului de
fericire în þãri atât de diferite cultural precum SUA, R.F. Germania, Israel,
Japonia, Polonia, Iugoslavia, Egipt, Nigeria este foarte apropiatã, diferenþa
cea mai mare depãºind doar cu puþin douã procente.2
O constatare atât de insolitã precum aceasta se cere a fi explicatã,
pentru cã altfel îºi poate face loc impresia cã modul de viaþã, stilul de viaþã
ºi, în special, calitatea vieþii sunt un domeniu al indeterminãrii, mai ales cã,
aºa cum am vãzut în capitolul în care ne-am ocupat de resursele materiale
ale calitãþii vieþii, nici acestea nu par sã se afle într-o legãturã decisivã cu
satisfacþia ºi fericirea oamenilor.
Cea mai pertinentã explicaþie, ºi în cazul acesta, pare sã fie caracterul
mediat (care a mai fost amintit ºi la care se referã, într-un fel sau altul,
majoritatea cercetãtorilor), în care factorii de culturã se coreleazã cu calitatea vieþii. Într-adevãr, aºa cum trebuinþele organice ºi mai ales modul de
satisfacere a lor comportã un anume grad de relativitate în funcþie de loc ºi
moment istoric, tot astfel nu existã cerinþe absolute, date odatã pentru
1

2

Dintre lucrãrile strãine, vezi îndeosebi Andrews, Frank M.; Withey, St.B., Social
Indicators of Well Being. American Perception of Life Quality; Campbell, Angus º.a.,
The Quality of American Life Perception, Emotion and Satisfaction; Szanto, M., Ways
of Life; Dalkey, M. º.a., Studies in Qualiþy of Life. Dintre lucrãrile româneºti, trimitem din
nou la Zamfir, Cãtãlin (coordonator), Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, ºi, de
asemenea, la studiul autoarei Miºcol, Oltea, “O triplã corelare: nivel de viaþã, calitatea
vieþii, culturã”, publicat în Smeu, Gr.; Tudosescu, I. (coordonator), Creaþie valoricã ºi
acþiune.
“Quality of Life: Problems of Assessment and Measurement”, UNESCO, SocioEconomics Studies, nr. 5, 1985, p. 19.
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totdeauna, de viaþã spiritualã, în raport de care sã evaluãm cum se prezintã
situaþia undeva ºi la un moment dat. Într-o mãsurã ºi mai mare decât
necesitãþile materiale, cerinþele culturale sunt o categorie concret istoricã ºi
particularizatã. Ceea ce mediazã ºi face ca acþiunea valorilor spirituale sã
nu poatã fi judecatã în afara contextului social respectiv este internalizarea
acestora sub formã de aspiraþii, de aºteptãri pe care oamenii le au în raport
cu viaþa. De aici rezultã cã cine trãieºte în Japonia, fiind modelat ºi operând
cu valorile culturii acestei þãri, va avea alte aºteptãri decât cel ce se aflã
într-o þarã în care fundamentul cultural al personalitãþii este diferit; la fel va fi
situaþia ºi între grupuri modelate cultural diferit din interiorul aceleiaºi þãri; în
sfârºit, în mãsura în care indivizii au opþiuni valorice care îi diferenþiazã de
grupul social de apartenenþã, acest lucru va avea un corespondent ºi în
planul idealurilor ºi preferinþelor lor. Diferenþele dintre modelele culturale
formative ºi, pe cele de consecinþã, dintre aspiraþii ºi aºteptãri, fac
imposibilã elaborarea unui etalon universal valabil al calitãþii vieþii spirituale.
Ca urmare, calitatea vieþii spirituale, a dependentelor ce o leagã de alþi
indicatori sociali pot fi studiate la modul general doar într-o mãsurã
restrânsã, metodologic impunându-se necesitatea abordãrii în funcþie de un
anumit context social, în plan mai larg, ºi de aºteptãrile ºi aspiraþiile
comunitãþii considerate în mod special.
Înainte de a încheia aceste consideraþii mai generale este necesar sã
facem o ultimã precizare. Cercetãrile privind modurile ºi stilurile de viaþã
pornesc de la presupoziþia existenþei unei legãturi univoce dinspre valorile
spirituale spre calitatea vieþii, pe care apoi o examineazã cât mai detaliat. O
manierã mai radicalã a acestui punct de vedere face din calitatea vieþii
spirituale un obiect de studiu de sine stãtãtor. Adevãrul este însã cã între
calitatea vieþii ºi culturã existã relaþii mai complexe care nu-ºi dezvãluie
întregul conþinut în cazul unei scheme cauzã-efect de tip mecanicist. Fiind
de ordinul evidenþei cã valorile spirituale contribuie la configurarea unui
anumit nivel al calitãþii vieþii, este neîndoielnic ºi cã, la rândul ei, calitatea
vieþii poate potenþa sau inhiba instituirea valorilor spirituale. În sfârºit, ºi
acesta poate suna cu totul neortodox, meritã sã meditãm ºi asupra ipotezei
cã valorile spirituale influenþeazã nu numai pozitiv calitatea vieþii ci ºi
negativ. De fapt, funcþia aceasta frenatorie poate afecta nu atât calitatea
vieþii ca atare ci percepþia acesteia. Efectul acesta invers apare atunci când
existã o desincronizare între nivelul cultural înalt, care poate genera aspiraþii
deosebite, ºi resursele modeste, ce nu permit alocarea mijloacelor necesare
pentru satisfacerea tuturor trebuinþelor, în special a celor de ordin superior.
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De aici posibilitatea unui sentiment de frustrare care învãluie într-o
penumbrã percepþia calitãþii vieþii.
O cercetare al cãrei obiectiv major este unul de diagnozã, prima
desfãºuratã în condiþiile postrevoluþionare de deplinã libertate în abordarea
socialului, care întruneºte în plus caracteristici de studiu-pilot, nu poate ºi
nu trebuie sã se ocupe de toatã multitudinea de probleme adiacente
dimensiunii spirituale a calitãþii vieþii. Fiind nevoiþi sã operãm o selecþie, neam oprit asupra câtorva aspecte pe care le-am considerat mai relevante
pentru moment sub raport teoretic, ºi practic. Un prim grup de astfel de
probleme sunt cele care ne oferã un indiciu asupra comportamentului cultural din timpul liber, care sunt înfãþiºate în paragraful consacrat acestui
subiect. În al doilea rând, utilizând mai multe seturi de întrebãri sui-generis
folosite în lucrarea Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, pe care am
mai menþionat-o, am urmãrit sã obþinem informaþii despre unele din valorile
care definesc universul spiritual al persoanelor incluse în eºantion, opþiunile
ºi convingerile lor. Mai exact spus, este vorba de încercarea de a reconstitui, fie ºi într-o formã frustã, douã din componentele esenþiale ale acelui
Weltanschauung explicit sau implicit care obligatoriu stã în spatele
comportamentalul nostru, ghidându-ne acþiunile: 1. concepþia despre
societate, despre sensul ºi semnificaþia umanã a evenimentelor ºi a
alcãtuirii sociale ºi 2. concepþia despre om. Ca eveniment social major,
Revoluþia din decembrie 1989 este resortul în stare sã determine apariþia
unor mutaþii în planul conºtiinþei, cu urmãri importante în ceea ce priveºte
calitatea vieþii.
Semnificaþia calitãþii percepute a vieþii are contur în mãsura în care
putem integra momentul cognitiv într-o structurã a acþiunii motivate, a cãrei
caracteristicã esenþialã este relaþia elementelor subiect ºi mediul
înconjurãtor.
Individul intrã în comportament în douã feluri diferite: el este
totdeauna agentul (subiectul activ), dar el poate fi, de asemenea, obiectul
unei acþiuni pe care o exerseazã asupra lui însuºi, ca atunci când încearcã
sã-ºi schimbe starea sãnãtãþii, concepþia despre sine, sau reputaþia faþã de
alþii.
În acest caz, individul obiect face parte din mediul înconjurãtor
perceput, asupra cãruia se exercitã acþiunea individului subiect.
Mediul poate fi considerat ca având diferite niveluri de elaborare: fie
ca sistem de stimuli materiali, care acþioneazã asupra subiectului pe cãi
diverse, fie ca situaþie semnificativã în legãturã cu viaþa publicã sau privatã.
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Formala comportamentului este urmãtoarea: 1. un subiect în situaþie,
2. acþioneazã asupra, 3. stãrii percepute a lucrurilor, 4. În vederea realizãrii
unei stãri de lucruri conceputã (ca scop), 5. care se realizeazã mai mult sau
mai puþin în efectul produs.
Se remarcã din formulã faptul cã mediul, situaþia nu existã în sine, ci
ca raportãri la subiect, fiind indicate în termeni cognitivi: perceput ºi
respectiv conceput1.
Studierea calitãþii percepute a vieþii este, din acest punct de vedere, o
studiere a mediului social, prin intermediul subiecþilor anchetei. Aceºtia au
în situaþia de persoane intervievate o ambivalenþã care suscitã un interes
deosebit. Produºi ai unui mediu social determinat, devenit obiect de studiu,
ei se înfãþiºeazã ca instrument de mãsurã al acestui mediu creator. “Atunci
când este vorba sã înþelegem acþiunile oamenilor, problema principalã
constã în înþelegerea modului în care gândesc, al modului în care lucreazã
minþile lor”2. Numai mintea unui om poate descoperi cum funcþioneazã
mintea altui om, folosind puntea creatã de categoriile mintale familiare
tuturor ºi de înclinaþiile care le sunt comune amândurora.

3. Proiectarea cercetãrii
Orice abordare a calitãþii vieþii ºi cu atât mai mult una de diagnozã
trebuie sã facã faþã complexitãþii deosebite a acestui domeniu care
înglobeazã de fapt toate elementele existenþei umane. Definiþia calitãþii vieþii
nu poate fi decât fie una metaforicã, fie una descriptivã. În primul caz
asistãm la formulãri dintre cele mai ingenioase, dar cu puþine implicaþii
pentru cercetarea ºtiinþificã. În cel de-al doilea caz formulãrile sunt adesea
prozaice ºi incomplete.
Constituirea unei scheme operaþionale de cercetare cât mai
cuprinzãtoare reprezintã primul pas pentru cunoaºterea adecvatã a ceea ce
denumim calitatea vieþii populaþiei. Pentru aceasta, se impune luarea în
considerare a acelor elemente care alcãtuiesc sau influenþeazã existenþa
umanã, începând cu condiþiile naturale, factorii biologici, psihologici, sociali,
culturali, economici, politici sau de altã naturã, continuând cu aspecte
privitoare la însãºi viaþa oamenilor, accesibilitatea la bunuri ºi servicii pentru
satisfacerea trebuinþelor, intereselor ºi aspiraþiilor lor ºi încheind cu
1
2

Nuttin, Joseph, Théorie de la motivation humaine, Paris, PUF, 1980, p. 67.
Georgescu Roegen, Nicolas, Legea entropiei ºi procesul economic, Bucureºti, Editura
Politicã, 1979, p. 450.
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determinarea gradului de satisfacþie ºi de fericire, respectiv de insatisfacþie
ºi frustrare resimþit.
Având în vedere cele de mai sus, în elaborarea schemei operaþionale
de cercetare a calitãþii vieþii percepute a populaþiei din România, s-a
conceput un set de indicatori grupaþi de diferitele domenii considerate
importante.
Reproducem în continuare schema operaþionalã de cercetare a
diagnozei calitãþii vieþii:
DOMENII ªI INDICATORI AI DIAGNOZEI CALITÃÞII VIEÞII
I. VARIABILE FACTUALE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

sex
vârstã
ocupaþie
domeniul de activitate
pregãtire ºcolarã
funcþia
mediul rezidenþial
starea matrimonialã
pregãtirea ºcolarã a soþului (soþiei)
ocupaþia soþului (soþiei)
copii
vârsta copiilor
ocupaþia tatãlui
talia familiei

II. STANDARDUL ECONOMIC AL GOSPODÃRIEI
2.1. VENITURI
− venit lunar
− numãrul membrilor de familie care lucreazã
− venitul pe o persoanã
2.2. LOCUINÞA
−
−
−
−

felul locuinþei
proprietatea
confortul
echiparea
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2.3. UTILAREA GOSPODÃRIEI
−
−
−
−
−

aparate electrice
aparaturã electronicã
radio-TV
mijloace de transport
bibliotecã

2.4. AVEREA (PROPRIETATEA)
−
−
−
−
−

casã
pãmânt
animale
ateliere
mijloace de producþie

III. CALITATEA PERCEPUTÃ A VIEÞII
3.1. CONDIÞIILE DE VIAÞÃ
3.1.1. Persoana
− sãnãtatea
− capacitatea de a rezolva problemele
− capacitatea de a munci
3.1.2. Familia
−
−
−
−

sãnãtate
relaþii cu partenerul (a) de viaþã
relaþii cu pãrinþii
situaþia copiilor

3.1.3. Habitatul
−
−
−
−

locuinþa
medial înconjurãtor
cartierul
oraºul

3.2. EVALUAREA RESURSELOR ECONOMICE
3.3. CONDIÞIILE DE MUNCÃ
− disponibilitatea locurilor de muncã
− calitatea activitãþii profesionale
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−
−
−
−

relaþiile cu colegii de muncã
relaþii cu ºefii (patronii)
promovarea realizatã
programul de lucru

3.4. TIMPUL LIBER
− volumul
− organizarea
− posibilitãþi de petrecere
3.5. MEDIUL SOCIAL
−
−
−
−
−

organizarea
corectitudinea celor din jur
securitatea personalã
funcþionarea instituþiilor publice
respectarea drepturilor fiecãruia

3.6. SERVICIILE ECONOMICE
− mijloacele de transport
− aprovizionarea cu bunuri alimentare ºi nealimentare
− serviciile disponibile
3.7. SERVICIILE SOCIALE
− asistenþa medicalã
− accesibilitatea învãþãmântului
− rezolvarea problemelor sociale
3.8. PARTICIPAREA
− calitatea informaþiilor
− posibilitãþi de influenþare a deciziilor
− niveluri de participare
3.9. TONUSUL VIEÞII
IV. PERCEPEREA SCHIMBÃRII
− imaginea despre viitor în raport cu prezentul
− imaginea despre prezent în raport cu trecutal
V. MUNCA
− program
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− ansamblu de activitãþi
VI. COMPORTAMENTUL DE TIMP LIBER
− tipuri de activitãþi
VII. MEDIUL UMAN
− relaþiile cu cei din jur
VIII. ORIENTÃRI DE VALOARE
IX. SATISFACÞIA VIEÞII
Elementele de mai sus au fost transpuse într-un chestionar
cuprinzând 159 de întrebãri.
Obþinerea informaþiilor pentru diagnoza calitãþii vieþii s-a realizat prin
studierea unui eºantion naþional stratificat pe cote cuprinzând 2.050 de
persoane. Criteriile de stratificare luate în calcul au fost zona socioculturalã
(15 la numãr plus municipiul Bucureºti) ºi tipul de localitate (comunã, oraº
mic sub 30.000 locuitori, oraº mijlociu 30-100 mii, oraº mare peste 100
mii)1. Populaþia investigatã provine din localitãþi rãspândite pe întreg
teritoriul þãrii, în funcþie de zonele socioculturale constituite.
La selecþia persoanelor s-au avut în vedere respectarea unei structuri
cât mai apropiatã de aceea a populaþiei totale. Se poate aprecia cã, în cea
mai mare parte s-au întrunit distribuþii adecvate, deºi se înregistreazã ºi
anumite abateri.
Principalele caracteristici demografice ºi sociale ale eºantionului sunt
prezentate în anexa nr. 1.

1

Eºantionul a fost elaborat cu concursul dr. Sandu Dumitru, autorul metodei. Vezi
Buletinul informativ, nr. 1/1990, Asociaþia Sociologilor din România.
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II. COMPONENTELE CALITÃÞII VIEÞII

1. Standardul economic al gospodãriei
Ca fiinþã socialã, omul s-a desprins de mediul natural ºi a ajuns sã
trãiascã într-un cadru artificial creat prin propria sa activitate: mediul social.
O datã cu aceasta, trebuinþele originare ale antropoidului au încetat sã mai
fie trebuinþe pur biologice, pentru a deveni trebuinþe sociale. Satisfacerea lor
nu se mai realizeazã printr-un contact nemijlocit între om ºi naturã ci prin
intermediul unor raporturi mijlocite de culturã. Astfel cã nevoile de hranã, de
îmbrãcãminte, de locuinþã etc. deºi sunt determinate de natura biologicã a
omului, sunt totuºi trebuinþe umanizate. Cum zona biologicã rãmâne ºi în
cazul omului stratul primordial al fiinþei, impactul trebuinþelor materiale
asupra calitãþii vieþii este unul covârºitor. Este motivul pentru care, în afara
unor considerente metodologice speciale, cercetãrile privind calitatea vieþii
trebuie sã înceapã cu investigarea acestor componente.
1.1. Veniturile populaþiei
Cercetãrile privind calitatea vieþii pornesc de la ipoteza de bun simþ
care postuleazã existenþa unei puternice legãturi între nivelul veniturilor ºi
nivelul calitãþii vieþii1. Vorbind în general, ipoteza se confirmã, venituri mai
mari însemnând posibilitãþi mai numeroase de dobândire a unor bunuri ºi a
altor valori care asigurã satisfacerea necesitãþilor materiale ºi spirituale ale
oamenilor.
O analizã mai aprofundatã a raportului venituri-calitatea vieþii ar
impune poate sã discutãm ce înseamnã venituri (fiindcã ele nu se reduc la
bani), pe de o parte, ºi ce înseamnã trebuinþe umane, pe de altã parte. Cu
aceastã ocazie am constata între altele cã atât veniturile cât ºi trebuinþele
umane pot fi privite fie dintr-un punct de vedere universal ºi abstract, fie
dintr-unul particular ºi concret. Considerãm însã cã, pentru cazul de faþã, ne
putem dispensa de o asemenea discuþie, fãrã ca acest lucru sã dãuneze
obiectivului pe care îl urmãrim: descrierea calitãþii vieþii în România.
1

Cf. ºi Zamfir, Cãtãlin (coordonator) Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii,
Bucureºti, Editura Academiei, 1984. În lucrare se vorbeºte de un circuit (cauzal) direct
ºi puternic între venit ºi calitatea vieþii (p. 71).
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Pe întregul eºantion, venitul mediu al respondenþilor a fost de 3.209,8
lei/lunã (numai pentru subeºantionul þãrani era de 2.456 lei). Venitul mediu
pe o persoanã a fost de 1.858 lei/lunã. Detaliat, dupã veniturile lunare pe o
persoanã, în momentul cercetãrii apare urmãtoarea structurã: pânã la 500
lei – 6,5%; 500-1.000 lei – 13,9%; 1.000-1.500 lei – 24,3%; 1.500-2.000 lei
– 23,5%; 2.000-2.500 lei – 15,9%; 2.500-3.000 lei – 8,3%; 3.000-4.000 lei –
5,3%; 4.000-5.000 lei – 1,4%; peste 5.000 lei – 0,88%.
Este, de asemenea, de remarcat o anumitã diferenþiere în aceastã
privinþã a categoriilor socioprofesionale. Astfel, au venituri mai mici, de sub
1.500 lei lunar pe o persoanã, þãranii în proporþie de peste 70%, muncitorii
circa 50%, casnicele circa 60%, în timp ce din categoria maiºtri-tehnicieni
aproape 70% ºi intelectualii circa 80% au venituri de peste 1.500 lei lunar
pe o persoanã.
Menþionãm cã datele de mai sus se referã la luna anterioarã
cercetãrii, respectiv mai, ºi, în unele cazuri, iunie. De remarcat cã sumele
rezultate în urma cercetãrii sunt apropiate de valorile medii existente pe
plan naþional. Se cuvine însã sã menþionãm ºi anumite distorsiuni ce pot sã
aparã, ceea ce obligã la o anumitã circumspecþie în ceea ce priveºte
rigoarea cifrelor consemnate. O primã categorie de posibile erori ar putea
sã-ºi albã cauza în existenþa unor reþineri ºi a unor omisiuni în declararea
exactã a veniturilor obþinute, mai ales dacã este vorba de câºtigul ilicit. În al
doilea rând, pot apãrea distorsiuni involuntare cauzate de lipsa unei
evidenþe riguroase ori festelor pe care ni le joacã memoria. În fine, o situaþie
aparte o au veniturile din agriculturã, care sunt obþinute de-a lungul unui an
întreg la preþurile fluctuante ale pieþei ºi care parþial sunt consumate în
gospodãria proprie, ceea ce duce la un coeficient mai mare de aproximaþie.
Revenind la analiza propriu-zisã, observãm cã o diferenþã sensibilã
de venit se constatã ºi în funcþie de mediul rezidenþial. În timp ce venitul
mediu lunar pe gospodãrie pentru mediul urban este de 3.460,50 lei ºi
venitul mediu pe un membru de familie este de 2.037,74 lei, în mediul rural
veniturile respective sunt de 2.869,34 lei ºi 1.615,24 lei, în condiþiile în care
numãrul mediu de persoane, ca ºi numãrul mediu de persoane ocupate din
gospodãrie, sunt mai mari (anexa nr. 2).
O a doua diferenþã sensibilã, ºi aceasta plauzibilã, de altfel, este între
veniturile þãranilor ºi ale celorlalte categorii socioprofesionale, diferenþa fiind
mai accentuatã în ceea ce priveºte venitul mediu pe un membru din
gospodãrie. Este vorba de paradoxul regimului dictatorial care a fãcut ca
tocmai clasa cea mai hãrþuitã sã fie ºi cea mai oropsitã la repartizarea
venitului naþional.
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Ar mai fi, între altele, de remarcat situaþia persoanelor în vârstã de
peste 60 de ani, care au venituri mai mari decât cele scontate. Situaþia
aceasta, care pare sã contrazicã adevãrul binecunoscut cã pensiile sunt
mici în România, se explicã pe de o parte prin faptul cã numãrul mediu de
persoane pe o gospodãrie de pensionari sau de persoane de peste 60 de
ani este sensibil mai mic decât în cazul celorlalte categorii de populaþie, iar
pe de altã parte prin aceea cã fiecãrei gospodãrii de acest fel îi revin 0,74 ºi
respectiv 1,01 persoane ocupate, pensia cumulându-se astfel cu venitul
unui alt membru de familie (pot fi ºi distorsiuni de reprezentativitate).
Dupã ce am vãzut cum se prezintã veniturile declarate ale diferitelor
categorii de populaþie sã vedem cum sunt ele evaluate de persoanele
investigate, prin raportarea lor la necesitãþi:
− 10,3% le-au apreciat ca situându-se sub strictul necesar;
− 50,3% le-au apreciat la limita strictului necesar;
− 30,1% au estimat cã depãºesc într-o mãsurã aceastã limitã;
− 4,4% au considerat cã au tot ce le trebuie, fãrã constrângeri ºi
renunþãri;
− 4,9% nonrãspuns.
Evident, evaluarea adecvãrii veniturilor la necesitãþi variazã în raport
cu mãrimea venitului pe membru de familie. Aºa cum se poate vedea din
situaþia alãturatã, veniturile mici, situate sub 1.000 lei, pot fi considerate
insuficiente sau la limita necesitãþilor, în timp ce veniturile de peste 3.500 lei
se pare cã asigurã oamenilor o mai bunã acoperire a nevoilor ºi chiar posibilitatea satisfacerii unor aspiraþii mai înalte.
Sã urmãrim în detaliu ce variaþii existã de la o categorie
socioprofesionalã la alta, ºtiut fiind cã satisfacþia sau insatisfacþia depinde
nu numai de ceea ce avem ci ºi de nivelul aspiraþiilor. Pentru aceasta ne
vom servi de anexa nr. 3. Sunt mai multe observaþii de fãcut.
O primã observaþie este cã statutul socioprofesional nu duce la o
diferenþiere consistentã a autoestimãrii veniturilor.
A doua observaþie este cã micile diferenþieri, în mãsura în care apar,
sunt convergente cu declaraþiile referitoare la venit. Astfel, dacã în ceea ce
priveºte venitul, consemnãm valori ceva mai mari pentru subiecþii din mediul
urban, în raport cu cei din mediul rural, acum vom constata cã deosebirea
de percepþie a raportului dintre venituri ºi necesitãþi în cele douã medii
rezidenþiale este în concordanþã cu veniturile declarate: în mediul rural
ponderea estimãrilor situate în prima jumãtate a scalei, deci în zona
nefavorabilã, fiind mai mare decât în cazul subiecþilor cu domiciliul la oraº.
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Tabelul nr. 1
Corelaþia dintre nivelul veniturilor ºi aprecierea lor
- aprecierea veniturilor Nivelul
Sub
La limita
Permit cheltuieli Permit cheltuieli
venitului (lei) necesitãþi necesitãþilor peste necesitãþi peste necesitãþi,
fãrã eforturi
sub 500
24,7
51,7
20,2
3,4
500-1.000
19,3
60,8
18,7
1,2
1.000-1.500
12,4
62,5
22,3
2,8
1.500-2.000
7,1
53,4
36,1
3,8
2.000-2.500
7,4
48,8
38,9
4,9
2.500-3.000
7,0
50,0
39,5
2,5
3.000-3.500
5,0
52,5
32,5
10,0
3.500-4.000
4,8
14,3
74,1
9,5
peste 4.000
25,0
50,0
25,0

A treia observaþie: venitul este apreciat, cel mai frecvent, ca fiind sub
necesitãþi de cãtre persoanele casnice (18,7%), care declarã venituri mici,
persoanele în vârstã de peste 60 de ani (15,3%), þãrani (14,2%) ºi
pensionari (13,2%), adicã tocmai de cãtre categoriile care au într-adevãr o
situaþie social-economicã mai puþin favorabilã.
A patra constatare este cã în toate categoriile socioprofesionale
reprezentative, cu excepþia intelectualilor, peste 50% din persoanele
chestionate îºi estimeazã veniturile ca fiind sub limita necesitãþilor sau la
aceastã limitã.
În al cincilea rând este de remarcat cã, potrivit estimãrilor proprii, în
nicio grupã socioprofesionalã reprezentativã (cu excepþia intelectualilor)
veniturile situate dincolo de limita necesitãþilor nu reprezintã majoritatea.
Chiar ºi în cazul excepþiei atenþionate (intelectualii), proporþia cumulatã a
celor care evalueazã veniturile ca depãºind puþin trebuinþele ºi a celor care
se considerã mai înlesniþi este, aºa cum se vede, de numai 52,3%.
În al ºaselea rând, este de remarcat procentul ceva mai ridicat
(comparativ vorbind) al þãranilor (7,6%), pensionarilor (8,8%) ºi persoanelor
în vârstã de peste 60 de ani (11,5%) care apreciazã cã veniturile lor
depãºesc clar necesitãþile. Având în vedere cã tocmai aceste grupãri
socioprofesionale se disting prin nivelul redus al veniturilor, considerãm cã
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acest aparent paradox s-ar putea explica prin nivelul mai scãzut al
aspiraþiilor acestora.
Comparând, în mãsura posibilului datele referitoare la estimarea
veniturilor în raport de necesitãþi obþinute de noi cu cele ale cercetãrii
similare din 19801, obþinem unele semnificaþii suplimentare. Pentru a realiza
comparaþia, a trebuit sã trecem peste unele deosebiri de concepþie între
cele douã cercetãri din capitolul care ne intereseazã aici. Astfel, în timp ce
în 1980, pentru caracterizarea raportului necesitãþi-venituri s-a utilizat o
scalã cu 7 trepte, în cercetarea noastrã am folosit o scalã mai simplã cu
numai 4 niveluri. Dacã în 1980 nu s-a admis cã veniturile pot sã nu acopere
nevoile fireºti ale subiecþilor, noi am recunoscut ºi aceastã posibilitate; în
sfârºit, între cele douã cercetãri nu existã o deplinã suprapunere a
categoriilor socioocupaþionale. Operând anumite corecþii pentru a face
posibilã comparaþia între rezultatele obþinute de cele douã cercetãri, a
rezultat urmãtoarea distribuþie a percepþiei veniturilor (folosim terminologia
utilizatã în lucrarea din 1980).
-%Nivelul standarMuncitori
Cadre medii
Intelectuali
dului economic
1980
1990
1980
1990
1980
1990
Strictul necesar
26,6
59,8
19,5
48,8
13,2
41,8
Standardul moderat
56,6
26,0
56,7
40,1
48,0
47,1
Standardul ridicat
16,7
2,0
23,7
3,2
38,8
4,6
Pentru lectura tabelului, precizãm cã, în înþelesul cercetãrii din 1980,
standardul moderat este echivalent cu un venit care permite cheltuieli peste
strictul necesar, dar modest (haine mai bune, mobilã mai bunã, uneori
economii, nu însã ºi casã, maºinã, articole de lux etc.) iar standard ridicat
venituri ce depãºesc mai mult necesitãþile (inclusiv casã, maºinã etc.).
Dupã cum se vede, în 1990, faþã de 1980, s-a produs o deplasare
accentuatã a veniturilor spre limita strictului necesar la toate cele trei
categorii socioprofesionale. Reflectând sãrãcirea continuã pe care a
cunoscut-o societatea româneascã în ultimul deceniu, peste jumãtate în
cazul muncitorilor ºi aproape jumãtate în cazul celorlalte categorii
socioocupaþionale au ajuns sã se situeze la limita strictului necesar.
O particularitate a veniturilor populaþiei din România este prezenþa
frecventã în structura acestora (mai exact spus, în eºantion în 80% din
1

Zamfir, Cãtãlin (coordonator), Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, Bucureºti,
Editura Academiei, 1984, p. 33.
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cazuri), într-un procent ce diferã de la o categorie socioprofesionalã la alta,
pentru a putea fi aproape nul în cazul tehnicienilor, funcþionarilor ºi
intelectualilor, a venitului obþinut din cultivarea pãmântului (pentru detalii,
vezi anexa nr. 4). O cauzã sunt legãturile încã puternice ale unei populaþii
urbane ºi industriale plecate doar de o generaþie de la sat ºi din agriculturã.
E vorba deci de niºte reziduuri tradiþionaliste de comportament. A doua
cauzã ne trimite la necesitatea dobândirii de cãtre populaþie, datoritã
penuriei cronice, a unor surse proprii de bunuri alimentare. Deci o motivaþie
economicã. Media anualã a veniturilor bãneºti obþinute de pe terenurile agricole în folosinþã este de 398,89 lei (e vorba de anul 1989). Ea este fireºte
mai mare la sat ºi foarte micã la oraº ºi, de asemenea, mai mare în cazul
þãranilor ºi persoanelor de peste 60 de ani.
Concluzionând, autoestimarea relaþiei existente între venituri ºi
trebuinþe evidenþiazã existenþa unei tendinþe de grupare a populaþiei (ºi,
având în vedere reprezentativitatea eºantionului, a populaþiei întregii þãri)
studiate spre jumãtatea inferioarã a scalei cu care s-a operat, între diferitele
categorii socioprofesionale ºi zone rezidenþiale apãrând diferenþieri
cvasisemnificative. Rezultã astfel o slabã stratificare socialã din perspectiva
estimãrii veniturilor sau, mai exact spus, o stratificare bipolarã: un pol, mai
masiv, al celor care îºi evalueazã veniturile sub sau pânã la limita acoperirii
trebuinþelor stricte, ºi un al doilea pol, mai firav, reprezentat de aceia care
considerã cã veniturile lor depãºesc, mai mult sau mai puþin, limita
necesitãþilor. Întrezãrim în acest tablou roadele funestei politici
omogenizante dusã de vechiul regim. Funestã pentru cã, aºa cum se vede
ºi din cele de mai sus, era o omogenizare în sãrãcie ºi pentru cã elimina
motivaþia care stã la baza emulaþiei dintre agenþii economici ºi sociali, adicã
cea mai importantã pârghie a progresului.
În eºantionul studiat, 19,4% din subiecþi au avut pe cineva în familie
care a lucrat la CAP în anul 1989. Aceastã activitate i-a adus familiei
respective, dupã spusele celor intervievaþi, în medie 582,94 lei; 313,09 kg
cereale; 38,69 kg legume; 9,10 kg fructe; 43,50 kg alte produse, ceea ce
reprezintã foarte puþin, chiar admiþând cã cifrele indicate ar trebui corectate
prin adaos. Totuºi, este de menþionat cã produsele obþinute de pe urma
activitãþii în CAP, cumulate cu cele recoltate de pe terenurile în folosinþã
(care au desigur contribuþia decisivã), au asigurat necesitãþile de consum
parþial, în totalitate s-au chiar cu excedent pentru 29.2% din eºantion.
Dacã restrângem analiza acestui aspect numai la subeºantionul de
þãrani, atunci, de pe urma activitãþii în CAP, anul trecut s-au obþinut în
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medie urmãtoarele: bani 790,10 lei, cereale 79,61 kg, ceva mai mult dar tot
departe de necesitãþile unei familii.
1.2. Locuinþa
Locuinþa face parte din categoria de bunuri fãrã de care existenþa
omului este de neconceput. De-a lungul timpului caracteristicile ei
funcþionale s-au perfecþionat continuu, ea fiind atât expresia cât ºi condiþia
unei anumite calitãþi a vieþii. De aceea, studierea condiþiilor de locuit este
obligatorie pentru determinarea calitãþii vieþii în România de azi.
Þãranii ºi în general persoanele din mediul rural locuiesc mai bine,
având locuinþe cu mai multe camere ºi cu spaþiu mai mare decât în cazul
celorlalte categorii socioprofesionale. Spre o mai deplinã edificare în
aceastã privinþã alãturãm anexa nr. 5.
Ca ºi în cazul altor dimensiuni ale calitãþii vieþii, ºi de aceastã datã
informaþiile pe care le utilizãm sunt declaraþii ºi aprecieri ale celor
intervievaþi. Din acest motiv unele au un grad mai mare de certitudine, fiind
simple constatãri factuale, altele sunt supuse efectului de distorsiune
propriu anchetelor prin chestionar. Dincolo de aceste rezerve, iatã însã ce a
rezultat: populaþia studiatã prin eºantion trãieºte preponderent în locuinþe de
1, 2 ºi 3 camere, iar spaþiul locuibil ce revine unei persoane este de peste
10 mp, cu un minimum de 1,5 mp în cazul muncitorilor ºi un maxim de 24,9
mp când e vorba de persoanele de peste 60 de ani. Locuinþa caracteristicã
(apartament sau casã la curte) este cea de douã-trei camere, indiferent de
mediul rezidenþial ºi de categoria socioprofesionalã, peste 2/3 din
persoanele incluse în eºantion trãind în astfel de locuinþe. Conform
informaþiei obþinute þãranii sunt proprietarii locuinþei în proporþie de peste
90%,; iar celelalte categorii socioprofesionale în proporþii ce se situeazã
între 44,9% (pensionari) ºi 50,1% (muncitori), excepþie fãcând grupul
tehnicieni-maiºtri unde ponderea locuinþelor proprietate personalã atinge
57,1%.
De menþionat existenþa casei de odihnã sau a casei de la þarã (mai
frecventã la pensionari – 9,6%; casnice: – 12,5% ºi mai puþin rãspânditã în
cazul intelectualilor – 8,5%) probabil moºtenire.
În perioada postbelicã în domeniul habitatului la noi s-au afirmat în
principal douã modalitãþi distincte de rezolvare. În medial rural s-a menþinut
dominantã casa la curte tradiþionalã, compusã din mai multe camere. Dacã
concepþia structurãrii spaþiului construit a rãmas în linii generale
neschimbatã, în privinþa materialelor folosite la construcþie se constatã o
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evoluþie evidentã în direcþia utilizãrii unor materiale care conferã edificiului
un grad sporit de confort. În mediul urban, în schimb, s-a impus tot mai mult
habitatul într-un apartament la bloc, care, chiar din concepþie, nu se ridicã în
general la nivelul standardelor lumii civilizate nici ca spaþiu, nici în privinþa
confortului.
În ceea ce priveºte dotarea locuinþelor cu dependinþe (bucãtãrie,
cãmarã, baie) acestea sunt mai puþin frecvente în mediul rural ºi mai des
prezente la oraº, aºa cum era de aºteptat. Comparativ cu oraºul, puþine
gospodãrii þãrãneºti sau din mediul rural dispun de toate aceste accesorii
ale unei vieþi civilizate (17,5% în cazul þãranilor, 23,6% pe total mediu rural,
faþã de 65,1% pe total urban). În afarã de þãrani, ºi muncitorii stau mai rãu la
acest capitol în raport cu alte categorii socioprofesionale, în timp ce
pensionarii ºi casnicele se situeazã la cele mai înalte cote din acest punct
de vedere: 75,0% ºi respectiv 67,7% din locuinþele acestora beneficiind de
dependinþele menþionate. Alte detalii despre locuinþã, în special aprecierea
ei în raport cu necesitãþile gospodãriei, în paragraful despre mediul ambiant
(anexa nr. 6).
1.3. Înzestrarea gospodãriei
Bunurile din dotarea gospodãriei constituie un indicator al
standardului de viaþã al unei familii. În aceastã categorie intrã mai multe
tipuri de obiecte: bunuri de uz casnic (mobilã, frigider, congelator, maºinã
de spãlat rufe, aragaz, aspirator de praf, maºinã de cusut etc.), obiecte din
domeniul mass-mediei (radio, televizor, video, telefon) ºi produse culturalsportive (bibliotecã, cãrþi, bicicletã, motocicletã, autoturism). Obiectele din
primul tip sunt produse ale civilizaþiei moderne care se substituie
echipamentului tradiþional folosit de om de-a lungul veacurilor, iar celelalte
sunt, de asemenea, o creaþie a ºtiinþei ºi tehnicii moderne, având o
pronunþatã tentã culturalã, fiind folosite pentru comunicare, informare,
deplasare ºi petrecerea timpului liber.
Posesia ºi dobândirea acestor obiecte presupun existenþa resurselor
financiare pentru a le cumpãra, oferta lor pe piaþã precum ºi exprimarea
trebuinþei culturale pentru produsele cultural-sportive sau a nevoii casnice
pentru celelalte bunuri de folosinþã îndelungatã.
Nivelul de înzestrare cu bunuri de folosinþã îndelungatã a
gospodãriilor cuprinse în eºantionul nostru se apropie de cel naþional, care
este inferior mediei europene la majoritatea componentelor – autoturisme,
telefon, aparaturã casnicã.
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Din total eºantion investigat, 79,2% dintre subiecþi au declarat cã posedã frigidere. O dotare peste media eºantionului este relevatã de persoanele
din mediul urban, în special la categoriile socioprofesionale funcþionari,
intelectuali, tehnicieni, maiºtri, precum ºi la pensionari, casnice ºi grupele
de vârstã de peste 30 de ani. Categoria muncitori posedã acest obiect în
proporþie de 75,7%, deci cu puþin sub media eºantionului (anexa nr. 7).
Sub media eºantionului, cu o pondere de 65,6% se situeazã mediul
rural, subeºantionul þãrani (61,7%) ºi grupele de vârstã tinere de pânã la 30
de ani (62,4% pentru cei sub 25 de ani ºi 69,1% pentru cei sub 30 de ani).
La celelalte obiecte de uz casnic ponderea celor care posedã aceste
produse este mai micã, pe total eºantion, faþã de înzestrarea cu frigidere.
Acest fapt este explicabil, în parte, prin apariþia mai târzie a producþiei unora
dintre aceste obiecte, lucru ilustrat cel mai bine de producþia de
congelatoare, care este o realizare a ultimilor ani.
Înzestrarea cu celelalte bunuri de uz casnic (congelatoare,
aspiratoare de praf, maºini de spãlat rufe) relevã aceleaºi diferenþieri dupã
mediul de rezidenþã, categoria socioprofesionalã ºi grupa de vârstã ca ºi
dotarea cu frigidere.
Ponderea mai micã a înzestrãrii cu echipament ºi articole casnice a
mediului rural, comparativ cu cel urban, se explicã prin considerente privind
veniturile, dar mai cu seamã prin existenþa unui mod de viaþã mult legat de
obiceiuri, a unui ataºament mai mare faþã de valorile tradiþionale.
Înzestrarea cu aparate de radio ºi televizoare, mijloacele cele mai
penetrante de informare ºi educare, nu prezintã diferenþe semnificative între
sat ºi oraº. Se observã totuºi o uºoarã ascendenþã a mediului urban, precum ºi a categoriilor intelectuali ºi pensionari, primii având aspiraþii culturale
mai înalte, iar ceilalþi probabil din nevoia acutã de informare, deoarece au
ieºit din viaþa activã.
Dotarea cu aparaturã video, magnetofon, casetofon, pick-up, indica o
mai bunã înzestrare a subiecþilor din mediul urban. Pentru magnetofoane ºi
casetofoane proporþii peste media eºantionului întâlnim la intelectuali,
funcþionari, tehnicieni, maiºtri ºi, de asemenea, la tineret care are nevoie de
mai multã miºcare, muzicã ºi divertisment.
În ce priveºte mijloacele de deplasare ºi de transport, mediul rural
prezintã proporþiile cele mai mari de biciclete ºi motociclete, iar oraºul de
autoturisme.
Telefonul, ca mijloc modern de comunicare, este specific oraºului cu
o pondere situatã cu mult peste media eºantionului, în special la categoriile
intelectuali, pensionari, casnice, funcþionari, tehnicieni, maiºtri.
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Biblioteca ºi cãrþile, ca echipament strict cultural – sunt în posesia a
61,0% din subiecþii investigaþi. În cazul categoriilor tehnicieni-maiºtri,
casnice ºi pensionari majoritatea relativã o formeazã cei ce deþin sub 100
volume, iar în cazul funcþionarilor, intelectualilor ºi alte ocupaþii, cei ce au
pânã la 500 volume. Între toate categoriile socioocupaþionale, intelectualii
sunt aceia care posedã, în cea mai mare proporþie o bibliotecã de peste 500
volume: 34,6%.
Subiecþii investigaþi au rãspuns ºi la o întrebare privind intenþiile de
viitor, aspiraþiile lor în ce priveºte procurarea unor bunuri de folosinþã
îndelungatã, obiecte care pot contribui la ridicarea standardului de viaþã
(anexa nr. 8).
Aspiraþiile celor investigaþi par a fi compensatorii faþã de rãspunsurile
date la întrebarea privind posesia bunurilor, ele fiind o proiectare în viitor a
intenþiilor, a opþiunilor. Satisfacerea lor este în funcþie de mijloacele
financiare, oferta pieþei, categoria socioprofesionalã ºi vârstã.
Intenþiile de cumpãrare cu ponderea cea mai mare privesc aparatura
electronicã, mobila, congelatorul, maºina de spãlat, frigiderul, alte bunuri.
Aspiraþiile spre aparaturã electronicã sunt mai intense în medial urban ºi ele
se regãsesc în grad mai înalt la intelectuali, funcþionari, tehnicieni, maiºtri,
dar ºi la tinerii pânã în 30 de ani preocupaþi prin natura activitãþii în acest
sens sau pur ºi simplu din nevoia de relaxare, divertisment. Intenþiile de
cumpãrare a obiectelor de mobilã sunt mai accentuate în medial rural decât
în cel urban, la categoriile þãrani, muncitori, funcþionari ºi cu precãdere la
tineret. O atenþie îndreptatã cãtre frigidere ºi maºini de spãlat rufe, se
întâlneºte în medial rural, la tineret ºi la muncitori.
Intenþii reduse, pe total eºantion, întâlnim în privinþa procurãrii de
autoturisme, obiecte de valoare ºi înfiinþarea a unor întreprinderi particulare.
În mediul urban opteazã pentru autoturism funcþionarii, intelectualii,
muncitorii precum ºi tineretul. Trebuinþa pentru obiecte de valoare au într-un
procent mai mare intelectualii, funcþionarii, pensionarii ºi casnicele. Intenþiile
de construire a unor întreprinderi particulare sunt ilustrate într-un grad mai
înalt în mediul urban, fiind formulate de cãtre intelectuali, funcþionari,
tehnicieni-maiºtri ºi alte ocupaþii din toate categoriile de vârstã, cu excepþia
subiecþilor de peste 60 de ani.
Subiecþii chestionaþi au rãspuns ºi la întrebãri privind deþinerea, în
proprietate sau sub altã formã, de pãmânt, maºini ºi instalaþii de producþie,
animale, ateliere ºi magazine (anexa nr. 9).
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Pe total eºantion deþin pãmânt 28,8% dintre subiecþi, 77,1% dintre
þãrani, în special grupele de vârstã maturã. Legea fondului funciar va
rezolva aceastã problemã importantã ºi de actualitate pentru economia naþionalã.
Creºterea animalelor este afirmatã de 35,9% din total eºantion ºi de
91,9% dintre þãrani. Aceste proporþii sunt cu mult mai ridicate decât cele
referitoare la deþinerea de pãmânt.
Mijloacele de producþie pentru lucrarea pãmântului, atelierele ºi
magazinele sunt prezente în procente foarte mici, nesemnificative. Trecerea
la economia de piaþã ºi împroprietãrirea þãranilor vor duce fãrã îndoialã la
augmentarea acestor mijloace de producþie prin acordarea de credite ºi
crearea de facilitãþi în mediul rural.

2. Condiþiile locale de viaþã
2.1. Mediul ambiant
Sociosfera, ca loc de existenþã a omului, este rezultatul interferenþei
unor elemente naturale precum solul, aerul, apa, clima, biosfera cu
elementele sociogenetice ale practicii sociale. Fãrã a fi reductibile la
componentele sale naturale, societatea nu poate exista totuºi decât în
cadrul acestora. Mai mult decât atât, oamenii se folosesc de posibilitãþile
oferite de mediul natural în care trãiesc pentru a obþine condiþii de viaþã, tot
mai bune.
O îndelungatã perioadã de timp, de la ivirea societãþii omeneºti ºi
pânã la mijlocul secolului actual prezenþa omului, activitatea sa nu au
afectat echilibrul existent între diferitele pãrþi componente ale mediului
natural, încât Terra pãrea, abstracþie fãcând de negentropia universalã, un
ecosistem stabil. La jumãtatea secolului nostru a devenit evident cã
societatea omeneascã este ea însãºi, prin uriaºa ºi necontrolata ei
activitate industrialã îndeosebi un factor negentropic cu acþiune mult mai
rapidã decât omologul sãu natural. Poluarea, diminuarea drasticã a
depozitelor de materii nerenegenrabile, consumul unor materii regenerabile
în cantitãþi ce depãºesc posibilitãþile de refacere a acestora pe cale naturalã
au produs dezechilibre serioase ecosistemului planetar.1
1

Vezi, între altele, Baowm, Lester R. (coordonator), Probleme globale ale omenirii,
Bucureºti, Editura Tehnicã, 1988.
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Schimbãrile intervenite în cadrul relaþiei dintre om ºi naturã au fãcut
ca problema raportului calitatea vieþii-mediu natural sã se punã într-un mod
inedit. Nu ne mai întrebãm doar ce anume putem obþine din naturã pentru a
ne asigura ºi îmbunãtãþi condiþiile de existenþã, ci ºi în ce mãsurã mediul
ambiant, prin degradarea sa, influenþeazã în mod negativ viaþa oamenilor.
Industrializarea acceleratã care a avut loc în România în ultimele
douã decenii precum ºi alte operaþiuni asupra mediului înconjurãtor, nu au
luat în considerare decât în micã mãsurã urmãrile secundare degradante.
Perturbarea echilibrului ecologic la care s-a ajuns în felul acesta, amânarea
sistematicã a mãsurilor de contracarare pentru altã datã au dus la afectarea
calitãþii vieþii în general ºi a condiþiilor de viaþã din anumite zone ale þãrii în
mod deosebit.
Având în vedere cã locuinþa, mediul nemijlocit de existenþa al familiei,
cartierul, localitatea de reºedinþã ºi mediul natural creeazã împreunã
ambianþa în care trãiesc oamenii, am considerat cã este justificat metodologic ca toþi aceºti factori sã fie trataþi împreunã. De altfel, relaþia lor cu
calitatea vieþii este similarã ºi se manifestã sub forma confortului sau
disconfortului exterior.
Ca o constatare generalã, menþionãm cã populaþia eºantionului
apreciazã în mod favorabil ambianþa în care trãieºte (respectiv cu “bine” ºi
“foarte bine” în proporþie mergând de la 53,5% în cazul cartierului ºi pânã la
71,1% în cazul locuinþei).
Condiþiile de locuit sunt apreciate la fel în cele douã medii
rezidenþiale, ºi anume preponderent favorabil, deºi existã deosebiri de
confort între oraº ºi sat în favoarea oraºului, aºa cum am vãzut în capitolul
“Componente materiale ale calitãþii vieþii”. Dacã diferenþierea aceasta nu
duce la deosebiri de percepþie, cauza ar putea fi aºteptãrile diferite, mai
modeste în ceea ce priveºte confortul în cazul persoanelor care locuiesc în
mediul rural.
Dintre categoriile socioprofesionale, persoanele în vârstã de peste 60
de ani, pensionarii, grupul “alte ocupaþii”, al tehnicienilor-maiºtrilor, þãranii ºi
funcþionarii, în proporþie de peste 3/4, îºi considerã locuinþa “bunã” ºi “foarte
bunã”. În schimb, muncitorii, casnicele ºi tinerii sub 30 de ani beneficiazã,
apreciazã, de condiþii de locuit mai puþin avantajoase, sub media de
eºantion, dar “bune” ºi “foarte bune” mai mult de jumãtate.
De mediul natural ºi de cartierul în care locuiesc sunt “mulþumiþi” ºi
“foarte mulþumiþi” peste 50% din cei chestionaþi, procentul crescând la
aproape 70% în cazul localitãþii. Totodatã, este normal, ºi aceasta rezultã
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clar din rãspunsuri, ca locuitorii din medial rural ºi þãranii sã fie mai mulþumiþi
de mediul natural în care trãiesc, în timp ce muncitorii ºi intelectualii, care în
majoritatea lor trãiesc la oraº (deci într-un mediu mai poluat) sã albã
reticenþe mai mari. De altfel, referitor la condiþiile de mediu numai 43,9% din
orãºeni considerã cã ele sunt peste limita de mijloc ºi deci într-adevãr
“bune”, în timp ce 21,7% le considerã “necorespunzãtoare”. Aceste cifre
reflectã, considerãm, situaþia realã a mediului natural, existenþa unor zone ºi
a unor localitãþi puternic poluate, ceea ce, pânã la întreprinderea unor
mãsuri de remediere, afecteazã în sens negativ calitatea vieþii (pentru detalii
anexa nr. 10).
2.2. Servicii
Sector important al vieþii sociale, serviciile destinate populaþiei au
cunoscut în ultimii 10 ani un regres sub toate aspectele. Acest lucru s-a
reflectat ºi în perceperea calitãþii lor.
Pentru a ne edifica asupra cauzelor care au determinat diminuarea
calitãþii serviciilor pentru populaþie, ºi deci modificarea perceperii calitãþii
acestora, sã urmãrim pe rând situaþia principalelor servicii destinate
populaþiei: transportul în comun, comerþul, repararea bunurilor de folosinþã
îndelungatã, gospodãrie comunalã, asistenþa medicalã ºi învãþãmântul.
a) Serviciile de transport în comun au înregistrat în ultimii ani tendinþe
negative sub aspectul dotãrilor tehnice, al asigurãrii mijloacelor
materiale pentru întreþinerea parcului de vehicule, al asigurãrii cu carburanþi ºi lubrifianþi de calitate; toate acestea au determinat luarea
unor decizii care au condus la înrãutãþirea condiþiilor de transport în
comun; printre aceste decizii se numãrã ºi renunþarea la utilizarea
unor vehicule sau a unor trasee, mãsurã care a antrenat – pentru
transportul interurban – desfiinþarea unor curse CFR pe distanþe mici,
care erau însã absolut necesare, iar pentru transportul urban
diminuarea unor mijloace de transport în comun pe trasee care fac
legãtura între centrele oraºelor ºi zonele industriale din afara
acestora, extinderea unor trasee, datoritã desfiinþãrii altora.
În tabelul urmãtor este redatã situaþia din anul 1989 a indicatorilor
parcului de mijloace de transport urban, faþã de 1980, în comparaþie cu
indicatorii de percepere a calitãþii serviciilor înregistraþi în 1980 ºi respectiv
1990.
Aºadar, într-un interval de timp de zece ani s-a înregistrat o reducere
cu aproape 50% a indicelui de acoperire a traseului pentru aproape toate
categoriile de vehicule urbane.
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Tabelul nr. 2
Situaþia indicatorilor parcului de autovehicule urbane în 1990
faþã de 1980, precum ºi indicii de percepere a calitãþii
serviciilor de transport în comun
Nr.
Indicatori
crt.
1. Indicatori ai parcului de vehicule
A TRAMVAIE:
- vehicule total (bucãþi)
- lungime trasee (km)
- indice de acoperire a traseului cu vehicule (bucãþi/10 km)
B. TROLEIBUZE:
- vehicule total (bucãþi)
- lungime trasee (km)
- indice de acoperire a traseului cu vehicule (bucãþi/10 km)
C. AUTOBUZE:
- vehicule total (bucãþi)
- lungime trasee (km)
- indice de acoperire a traseului cu vehicule (bucãþi / 10 km)
2. Indicatori ai calitãþii percepute a serviciilor de transport în comun

Anii
1980 1990

2.377
854
28

2.377
1.414
17

1.344
377
36

984
627
16

11.546 6.616
16.866 15.232
7
4
2,761 2,632

Sursa: Revista de statisticã, nr. 3-4/1990, p. 33; anexa nr. 2 din Indicatori ºi surse de
variaþie a calitãþii vieþii, Editura Academiei, Bucureºti, 1984.

Înrãutãþirea situaþiei în sectorul serviciilor de transport urban –
produsã concomitent cu înrãutãþirea condiþiilor tehnice ºi de confort ale
transportului în comun interurban – a antrenat ºi modificãri în perceperea
calitãþii serviciilor de transport în comun. Cu toate cã în primele 5 luni ale
anului 1990 s-au adus o serie de îmbunãtãþiri sectorului de transport în
comun – în principal prin reînfiinþarea unor trasee desfiinþate – se constatã
totuºi o uºoarã diminuare a indicelui de percepere a calitãþii acestor servicii
de la Ip = 2,76, în 1980, la Ip = 2,63 în 1990, acest lucru datorându-se
nivelului încã redus al dotãrilor tehnice ºi mijloacelor de întreþinere a
vehiculelor destinate transportului în comun, precum ºi calitãþii scãzute a
prestaþiei.
1

2

Cifra reprezintã nivelul de percepere a calitãþii serviciilor de transport în comun,
înregistrat în 1980, recalculat pentru o scalã valoricã în cinci trepte.
Cifra reprezintã nivelul de percepere a calitãþii serviciilor de transport în comun
înregistrat în 1990.
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Situaþia deficitarã a serviciilor de transport în comun s-a reflectat ºi
asupra sectorului de transport la locul de muncã; aºa se explicã ºi indicele
relativ redus de percepere a calitãþii acestor servicii, înregistrat în anul 1990
(Ip =3,24) – însemnând doar un nivel satisfãcãtor al calitãþii lor.
În funcþie de gradul de implicare a diferitelor categorii sociodemografice în problemele gospodãriei, dar ºi în funcþie de frecvenþa cu care
aceste categorii apeleazã la serviciile de transport la locul de muncã, de
aspiraþiile lor privind timpul liber, au fost înregistrate diferenþe în perceperea
calitãþii acestor servicii.
În tabelul urmãtor sunt redate cifrele reprezentând nivelurile indicilor
de percepere a calitãþii serviciilor de transport la locul de muncã, calculaþi ca
medii ponderate, pe total eºantion ºi pe categorii sociodemografice.
Tabelul nr. 3
Indici de percepere a calitãþii serviciilor de transport
la locul de muncã, înregistraþi în 1990
Indicii de
din care:
precepere a Bãrbaþi Femei Populaþia în Populaþie în Muncitori Funcþionari
vârstã de
vârstã de
calitãþii (Ip)
TOTAL
sub 30 ani
peste 30 ani
EªANTION
3,24
3,29
3,17
3,13
3,28
3,08
3,38

Observãm cã femeile au o atitudine mai criticã faþã de serviciile de
transport la locul de muncã, dat fiind cã de calitatea lor depinde timpul pe
care îl vor afecta treburilor gospodãriei, îngrijirii ºi educãrii copiilor, tot aºa
stau lucrurile ºi în cazul populaþiei în vârstã de sub 30 de ani, comparativ cu
populaþia de peste 30 de ani, precum ºi în cazul muncitorilor comparativ cu
funcþionarii: tinerii resimt, probabil, mai acut lipsa de timp liber, care se
diminueazã ca urmare a timpului cheltuit pe traseul de la serviciu pânã
acasã. Nevoia de a apela la serviciile de transport la locul de muncã nu
doar dimineaþa, dar ºi dupã-amiaza, seara sau noaptea explicã, probabil, de
ce muncitorii au perceput calitatea serviciilor de transport la locul de muncã
la un nivel mai scãzut faþã de funcþionari.
b) Serviciile comerciale au cunoscut o depreciere în perioada 19801989, ca urmare a lipsei unui fond de marfã suficient atât în ceea ce
priveºte produsele alimentare cât ºi în ceea ce priveºte produsele
nealimentare.

192
Dacã ne referim la serviciile comerciale cu mãrfuri alimentare,
reducerea substanþialã a volumului fizic al desfacerilor de mãrfuri la aproape
toate produsele de bazã a reprezentat principala caracteristicã a acestora în
ultimul deceniu.
Astfel, volumul fizic al desfacerilor de carne tãiatã s-a redus în 1989
faþã de 1980 cu 51,5%, cel al desfacerilor de brânzeturi cu 39,2%, cel al
desfacerilor de lapte pentru consum cu 21,9%, al desfacerilor de zahãr
rafinat cu 17,7%, iar cel al desfacerilor de ulei comestibil cu 2,3%.
Deprecierea calitãþii serviciilor comerciale cu produse alimentare, sub
aspectul cantitãþii fondului de marfã, a antrenat sau a condus la deprecierea
calitãþii acestor servicii ºi sub aspectul relaþiilor dintre vânzãtor ºi
cumpãrãtor prin vânzãrile preferenþiale, sau al timpului cheltuit de
cumpãrãtori pentru aprovizionare.
Mãsurile luate dupã Revoluþie – atât cele privind sistarea exporturilor
de alimente cât ºi cele privind importul unor alimente de bazã (carne, unt,
ulei comestibil, zahãr rafinat) – au determinat îmbunãtãþirea situaþiei
serviciilor comerciale cu alimente faþã de nivelul înregistrat în anul 1989.
Aceastã stare de lucruri s-a reflectat ºi în perceperea calitãþii acestor
servicii, aºa cum se vede din tabelul urmãtor.
Perceperea calitãþii aprovizionãrii cu mãrfuri alimentare se situeazã la
niveluri apropiate pentru cei doi ani de comparaþie. Poziþia mai criticã a
populaþiei ocupate se datoreazã lipsei de timp pentru aprovizionare.
E posibil ca aprecierile mai bune ale pensionarilor, sã fie legate nu
numai de disponibilitatea timpului de aºteptare, ci ºi de îmbunãtãþirea
situaþiei în primele 5 luni ale anului 1990 comparativ cu anul 1989, ei fiind
cei care formeazã majoritatea cumpãrãtorilor direcþi.
Tabelul nr. 4
Indicii de percepere a calitãþii serviciilor comerciale
cu mãrfuri alimentare
Indicii de percepere
a calitãþii (Ip)
Total eºantion
TOTAL EªANTION 1980
3,03
3,07

Anul 1990
Pensionari
3,20

Populaþie
ocupatã
3,06
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Desigur, indicele de percepere a calitãþii serviciilor comerciale cu
mãrfuri alimentare, înregistrat pe eºantionul general în anul 1990 (Ip =3,07),
semnificã abia un nivel “satisfãcãtor” al calitãþii acestor servicii. Se menþin
încã deosebiri în aprovizionarea cu alimente a localitãþilor urbane ºi situaþia
din localitãþile rurale, fapt evidenþiat ºi prin datele obþinute în urma investigaþiei din anul 1990.
Tabelul nr. 5
Indicii de percepere a calitãþii serviciilor comerciale
cu mãrfuri alimentare, înregistraþi în 1990,
pe total eºantion ºi pe medii rezidenþiale
Indicii de percepere
a calitãþii (1990)

Total eºantion

Urban

Rural

3,07

3,15

2,96

Lipsa din magazinele rurale a unor produse alimentare care nu pot fi
obþinute din producþie proprie ºi nici nu pot fi înlocuite prin consumul altor
alimente (ulei comestibil, zahãrul rafinat) explicã nivelul de numai 2,96 al
indicelui de percepere a calitãþii serviciilor comerciale cu alimente înregistrat
în mediul rural faþã de cel de 3,15, înregistrat în mediul urban.
Serviciile comerciale cu mãrfuri nealimentare. Perioada cuprinsã între
anii 1980 ºi 1990, s-a caracterizat printr-o reducere a volumului fizic
desfãcut – atât de produse cu folosinþã îndelungatã cât ºi cu folosinþã medie
sau curentã.
Spre deosebire de situaþia desfacerilor de mãrfuri alimentare,
nivelurile desfacerilor medii lunare la o serie de produse nealimentare nu au
atins nici chiar în intervalul cuprins între 1 ianuarie-30 mai 1990 nivelurile
înregistrate în 1980. Aceastã situaþie explicã ºi nivelul relativ redus al
indicelui de percepere a calitãþii serviciilor comerciale cu mãrfuri
nealimentare, înregistrat în 1990, în comparaþie cu cel din 1980.
Dacã în anul 1980 calitatea perceputã a serviciilor comerciale cu
mãrfuri nealimentare se apropia de nivelul “satisfãcãtor” (indice percepþie
2,90) în anul 1990 acest nivel era mai degrabã “nesatisfãcãtor” (indice
percepþie = 2,35).
Calitatea nesatisfãcãtoare a acestor servicii este mai bine pusã în
evidenþã prin perceperea subeºantionului femeilor (Ip femei = 2,29) ºi al
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populaþiei cu vârsta cuprinsã între 26-30 ani ºi respectiv 31-60 ani ºi peste
60 ani (Ip 26-30 ani = 2,38; Ip 31-60 = 2,31).
c) Serviciile de reparare a bunurilor de folosinþã îndelungatã. Chiar dacã
volumul valoric al serviciilor cu caracter industrial a înregistrat o
creºtere cu 0,5% în anul 1989 faþã de anul precedent, lipsa pieselor
de schimb, a materialelor de calitate, cât ºi insuficienþa forþei de
muncã calificatã, au fost cauze care au condus la reducerea calitãþii
serviciilor de reparare a bunurilor de folosinþã îndelungatã.
Dacã în 1980 s-a înregistrat pe eºantionul general un indice de
percepere a calitãþii de Ip =2,56, semnificând un nivel “relativ satisfãcãtor”,
în anul 1990, Ip = 2,43.
Atitudinea mai criticã a unor categorii demografice se datoreazã –
probabil – angrenãrii lor în problemele gospodãriei sau imposibilitãþii de a-ºi
asigura prin forþe proprii repararea bunurilor de folosinþã îndelungatã de
care dispun.
Tabelul nr. 6
Indicii de percepere a calitãþii serviciilor de reparare bunuri
Indicatori

Þãrani Munci- Tehni- Func- Sub 25 26-30
tori
cieni- þionari ani
ani
maiºtri

Indicele de percepere a calitãþii
2,27
Procent de cãsãtoriþi 67,7

2,49
2,43
78,3
100,0

2,38
72,2

2,57
36,4

2,49
65,3

31-60
ani

Peste
60 ani

2,39
93,9

2,56
74,9

d) Serviciile de gospodãrie comunalã au cunoscut, de asemenea, un
regres ca urmare a diminuãrii fondurilor alocate, astfel încât în
intervalul 1981-1989 acestea au însemnat doar 108 miliarde lei,
revenind în medie pe judeþ 292 milioane lei; acest volum nu putea
acoperi decât în micã mãsurã nevoile localitãþilor privind dotãrile cu
instalaþii centralizate de apã ºi canal, mijloacele materiale de
salubrizare sau de modernizare a cãilor de acces.
Insuficienþa fondurilor necesare activitãþii de gospodãrie comunalã s-a
resimþit cu pregnanþã în medial rural. Astfel, dacã la sfârºitul anului 1989
toate localitãþile urbane dispuneau de instalaþii centralizate de distribuire a
apei potabile, numai 15% din numãrul localitãþilor rurale beneficiau de
asemenea instalaþii.
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Tot aºa, dacã 98% din totalul localitãþilor urbane dispuneau de
canalizare publicã, numai 2% din numãrul localitãþilor rurale erau dotate cu
asemenea instalaþii.
Chiar dacã localitãþile urbane au beneficiat de servicii de gospodãrie
comunalã mai bune în comparaþie cu localitãþile rurale, nici în situaþia lor
asemenea servicii nu funcþionau la un nivel satisfãcãtor; spre exemplu,
dacã ne referim tot la instalaþiile de distribuire a apei sau de canalizare, la
sfârºitul anului 1989 numai 70% din reþeaua stradalã urbanã dispunea de
conducte de canalizare. Aceastã situaþie s-a datorat în mare mãsurã
împrejurãrilor create în urma orientãrii cu precãdere a forþei de muncã din
sfera serviciilor edilitare spre activitatea de construire a noilor ansambluri de
locuinþe.
Degradarea serviciilor de gospodãrie comunalã s-a produs ºi ca
urmare a reducerii numerice a mijloacelor tehnice necesare salubrizãrii
localitãþilor; astfel, numãrul autovehiculelor de transportat gunoi s-a redus în
intervalul 1981-1989 cu 8%, ceea ce-a fãcut ca în anul 1989 sã revinã în
medie la 1.000 locuitori numai 1,9 autovehicule, faþã de 2,5 autovehicule
câte reveneau la 1.000 locuitori în anul 1980.
Regresul înregistrat în desfãºurarea serviciilor de gospodãrie
comunalã s-a reflectat ºi în perceperea calitãþii acestora. Aºa cum se
observã din tabelul urmãtor, nivelurile indicilor de percepere a calitãþii serviciilor de gospodãrie comunalã s-au diminuat în 1990 faþã de 1980, atât în
privinþa condiþiilor asigurate în cartierul de locuit, cât ºi în privinþa celor din
localitate în ansamblul sãu:
Tabelul nr. 7
Indici de percepere a calitãþii serviciilor de gospodãrie comunalã
Sfera de cuprindere a Anul 1980
serviciilor de
TOTAL
Total
gospodãrire comunalã EªANTION eºantion
– Cartier
3,74
3,58
– Localitate
3,98
3,78

Anul 1990
Mediul
Urban
Rural
3,51
3,63
3,72
3,86

Nivelul redus al calitãþii serviciilor de gospodãrie comunalã a influenþat
desigur ºi nivelul de aspiraþii al populaþiei faþã de aceste servicii,
diminuându-l; astfel, populaþia din mediul rural a perceput calitatea
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serviciilor de gospodãrie comunalã la un nivel al Ip mai ridicat chiar ºi decât
cel înregistrat pe total eºantion.
e) Serviciile de asistenþã medicalã au înregistrat, de asemenea, o
degradare, atât sub aspectul calitãþii prestaþiei cât ºi al dotãrilor
necesare. Chiar dacã în anul 1980 un medic asigura în medie
asistenþa unui numãr de 558 persoane, în timp ce în 1990 unui medic
îi reveneau spre asistare 472 de persoane, creºterea numãrului
mediu de persoane care reveneau unui cadru medical mediu, de la
167 în 1980 la 171 persoane în 1989, a însemnat de fapt reducerea
calitãþii prestaþiei.
Concomitent, a-a redus ºi numãrul dispensarelor medicale de la
5.702, în 1980, la 5.246 în 1989. Dacã mai adãugãm la toate acestea ºi
lipsa medicamentelor ºi a materialelor de uz medical vom avea o imagine ºi
mai clarã asupra nivelului redus al calitãþii acestor servicii deosebit de
importante pentru om.
Asemenea stare de lucruri s-a reflectat ºi în perceperea calitãþii
serviciilor de asistenþã medicalã. Dacã în 1989 s-a înregistrat un indice de
percepere a calitãþii de 3,34, semnificând un nivel aproape satisfãcãtor, în
anul 1990, Ip a înregistrat un nivel de numai 3,18 ceea ce reprezintã o
calitate perceputã “aproape nesatisfãcãtoare”.
Nivelul mai redus de aspiraþii al populaþiei din mediul rural explicã
nivelul relativ mai ridicat de percepere a calitãþii, faþã de situaþia din mediul
urban.
Tabelul nr. 8
Indici de percepere a calitãþii serviciilor de asistenþã medicalã
Anul 1980
TOTAL
EªANTION
3,34

Total
eºantion
3,18

Anul 1990
Populaþia
din mediul urban
din mediul rural
3,14
3,25

f) Serviciile de învãþãmânt
ªi aceste servicii au cunoscut în ultimul deceniu un regres
considerabil datoritã – în principal – politicii greºite dusã de vechiul regim;
ca urmare, au fost desfiinþate liceele de culturã generalã, locul lor luându-l
cu precãdere liceele industriale – care nu asigurau însã nici pregãtirea
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profesionalã corespunzãtoare, nici pregãtirea generalã suficientã unui
absolvent al învãþãmântului mediu.
În tabelul care urmeazã sunt prezentate datele referitoare atât la
structura unitãþilor ºcolare cât ºi la structura cursanþilor.
Tabelul nr. 9
Indicatori privind situaþia învãþãmântului
în anul ºcolar 1989-1990 faþã de 1980-1981
Explicaþia

Învãþãmânt preºcolar
Învãþãmânt primar ºi
gimnazial
Învãþãmânt liceal
Învãþãmânt profesional
Învãþãmânt maiºtri
Învãþãmânt superior

1980-1981
1989-1990
Populaþia ºcolarã Numãr Populaþia ºcolarã
mii
ce revine la unitãþi
mii
ce revine la
10.000 loc.
10.000 loc.
13.467 935,7
421 12.108 835,9
361

Numãr
unitãþi

14.381 3.308,4
971 979,7
603 139,8
300
28,4
44 192,8

1.490 13.357 2.891,8
4.411
981 1.346,3
63
798 304,5
13
39
1,6
87
44 164,5

1.249
581
132
1
71

Sursa: Anuarul statistic 1981; Revista de statisticã, nr. 3-4.

Aºa cum se observã, concomitent cu reducerea numãrului unitãþilor
ºcolare s-a redus ºi numãrul elevilor ºi studenþilor care reveneau la 10.000
locuitori; sub acest din urmã aspect România se situa la sfârºitul anului de
învãþãmânt 1989-1990, printre ultimele þãri din Europa.
Modificãrile de substanþã care au urmat imediat dupã Revoluþie au
fost de naturã sã aducã îmbunãtãþiri în domeniul serviciilor de învãþãmânt
sub aspectul formelor de pregãtire ºi al accesului la aceste forme. Cu toate
acestea, lipsa acutã de cadre didactice specializate în domenii de culturã
generalã, dar ºi în domenii ale ºtiinþelor exacte, continuã sã fie o piedicã în
asigurarea unei prestaþii de calitate.
Regresul înregistrat de serviciile de învãþãmânt s-a resimþit ºi în
perceperea calitãþii acestora: dacã în anul 1980, Ip = 3,65 – semnificând un
nivel satisfãcãtor –, în 1990, pe eºantionul general s-a înregistrat un Ip =
3,42 apropiat de nivelul “aproape nesatisfãcãtor”.
Situaþia pe grupe socioprofesionale înregistratã în iunie 1990, era
apropiatã de nivelul indicelui de percepere a calitãþii care s-a înregistrat pe

198
eºantionul general, cu o singurã excepþie: maiºtrii ºi tehnicienii au perceput
calitatea serviciilor de învãþãmânt, la un nivel de Ip = 3,35; e posibil ca
atitudinea mai criticã a acestora sã se datoreze ºi regresului substanþial
care s-a înregistrat în ultimii ani în domeniul învãþãmântului postliceal tehnic
ºi de maiºtri.
Aºa cum am putut constata, diagnoza calitãþii principalelor servicii
destinate populaþiei reprezintã, sub aspectul perceperii, un indiciu al situaþiei
de fapt din acest domeniu.

3. Relaþiile sociale
3.1. Mediul social
Relaþia mediului social cu calitatea vieþii poate fi privitã din douã
puncte de vedere: 1. În sens larg, considerând calitatea vieþii în contextul
unui societãþi date, cu tot ceea ce este specific acesteia ca dezvoltare
economicã, relaþii sociale, mod de guvernare, instituþii, culturã etc., pentru a
identifica în ce mod determinã societatea calitatea vieþii; 2. În sens restrâns,
oprindu-ne doar la unele caracteristici ale socialului, ca, de exemplu, relaþiile
dintre vecini, funcþionarea instituþiilor publice, modul de conducere al
societãþii º.a., de asemenea, pentru a stabili, ca ºi mai sus, raporturile de
determinare dintre aceºti indicatori ºi calitatea vieþii.
În cele ce urmeazã vom da curs acestui al doilea punct de vedere, pe
de-o parte pentru cã relaþia de determinare pe care societatea în ansamblu
o are asupra calitãþii vieþii îºi are locul mai degrabã într-o teorie generalã a
societãþii decât într-o tentativã de diagnozã a calitãþii vieþii la un moment dat
ºi, pe de altã parte, pentru cã detalii ale societãþii, ca acelea pe care le-am
menþionat la punctul doi, comportã un anumit grad de variaþie în cadrul
aceluiaºi sistem social, variaþia care are un corespondent în planul modului
de trai ºi al stilului de viaþã. În plus, dat fiind cã, oricum, calitatea vieþii unei
colectivitãþi la un moment dat este expresia nivelului de dezvoltare a
societãþii, imaginea reconstituitã teoretic a calitãþii vieþii acelei colectivitãþi
exprimã, fie ºi în mod implicit, determinarea de care vorbeam.
Informaþii despre mediul social ºi calitatea acestuia am obþinut, în
principal, cu ajutorul a opt întrebãri privind: relaþiile cu vecinii, funcþionarea
instituþiilor publice, modul cum este condusã societatea, modul cum este
administratã localitatea, securitatea personalã, respectarea drepturilor,
existenþa echitãþii în societate ºi posibilitatea de a avea un cuvânt de spus
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în conducerea societãþii. Dupã cum se vede, cu excepþia primei solicitãri ºi
într-o mãsurã a ultimei, întrebãrile se referã la caracteristici ale mediului
social pe care subiectul ca individ le poate prea puþin influenþa, dar care la
rândul sãu nu se poate sustrage influenþei lor.
Relaþiile cu vecinii, pe care fiecare le poate determina prin aportul sãu
direct, se bucurã de o apreciere favorabilã (calificativele “bine” ºi “foarte
bine”) atât pe ansamblul eºantionului cât ºi în cadrul subdiviziunilor sale.
Corespunzãtor, procentul celor care apreciazã nefavorabil relaþiile cu vecinii
este foarte mic, valoarea maximã atingând-o în cazul pensionarilor: 3,6%.
Aºadar, rãspunsurile oferite la aceastã întrebare conduc spre încheierea cã
relaþiile între vecini sunt bune ca regulã generalã, tensiunile, asperitãþile
fiind excepþii.
ªi în cazul celorlalte întrebãri (vezi anexa nr. 11) rãspunsurile oferite
pun în evidenþã existenþa unei anumite constante. Din pãcate însã este
vorba de regularitatea unui procentaj ridicat al aprecierilor nefavorabile.
Cea mai rezervatã apreciere o întâlnim în cazul posibilitãþii de a avea
un cuvânt de spus în conducerea societãþii, despre care 60,2% din
persoanele eºantionului considerã cã este necorespunzãtoare (redusã ºi
foarte redusã) ºi doar 15,5% îi atribuie valori mai înalte (posibilitate ridicatã
ºi foarte ridicatã). Remarcãm, de asemenea, cã deºi aceste procente
variazã de la o categorie socioocupaþionalã la alta, diferenþele nu sunt de
naturã sã indice o legãturã directã ºi puternicã cu experienþa ºi pregãtirea,
care sunt condiþii favorizante ale unei conduite participative. Este vorba mai
degrabã de o legãturã, aleatoare.
Faþã de deschiderea democraticã cunoscutã de societatea noastrã
dupã Revoluþia din decembrie 1990, constatarea aceasta ar putea pãrea
insolitã sau chiar paradoxalã. Cum sã o împaci cu noul peisaj politic în care
se remarcã prezenþa atâtor partide? Cum rezistã ea confruntatã cu realitatea cã pentru prima oarã în ultimii 45 de ani cetãþenii României au luat
parte la o disputã electoralã în care fiecare a putut sã-ºi exprime în voie
opþiunea ºi având de unde alege? Cum poate sã stea în picioare când
atâtea ierarhii, de cele mai diferite niveluri, au fost decise de jos? Pe de altã
parte sã ne îndoim de rigurozitatea datelor nu avem de ce. Cu atât mai mult
cu cât rezultatele obþinute pe întregul eºantion se aflã în concordanþã cu
cele ale sub-eºantioanelor. În plus, întrebarea a fost simplã, încât fiecare a
rãspuns în perfectã cunoºtinþã de cauzã. Dacã rezultatele se prezintã aºa
cum am vãzut, explicaþia ar putea fi una de inerþie psihologicã. Cu alte
cuvinte, oamenii nu au reuºit încã sã se debaraseze complet de vechile lor
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reflexe ºi idei ºi sã interiorizeze pe deplin cã se afla într-o situaþie nouã, cu
alte caracteristici. Ipoteza noastrã nu izvorãºte dintr-o raportare idealizatã la
situaþia existentã, ci din nevoia de a redimensiona niºte valori care ni se par
exagerate.
Dacã observãm cã ºi la celelalte întrebãri, cu douã excepþii, sunt mai
numeroase rãspunsurile care exprimã o stare de nemulþumire decât cele ce
exprimã o opinie net favorabilã faþã de modul cum se rezolvã în societatea
noastrã problema implicatã în întrebarea respectivã, putem conchide cã, în
ansamblu, mediul social este perceput de cei investigaþi ca un factor care
trage în jos calitatea vieþii din România.
Valori aºa de scãzute ca cele pe care le-au acordat subiecþii mediului
social nu au cunoscut nici declaraþiile privind veniturile, nici aprecierile
privind munca ºi condiþiile de muncã, nici serviciile ºi nici mediul ambiant,
ceea ce ilustreazã degradarea profundã pe care a cunoscut-o mediul social
în perioada dictaturii. Cãci deºi investigaþia s-a desfãºurat la peste o
jumãtate de an de la înlãturarea regimului comunist, mediul social configurat
prin întrebãrile utilizate în chestionarul folosit, nu a avut când ºi cum sã se
asaneze.
Excepþiile de care vorbeam mai sus, ce reprezintã o abatere de la
regula rãspunsurilor nefavorabile la întrebãrile formulate, privesc securitatea
personalã ºi modul de apreciere a conducerii societãþii, cu respectiv 30% ºi
41,1% rãspunsuri care considerã situaþia din aceste domenii ca bunã ºi
foarte bunã. Dacã rãspunsurile la întrebarea privind securitatea personalã
nu necesitã o discuþie specialã, procentul mare al celor care apreciazã
favorabil modul cum se realizeazã conducerea socialã este se pare în
legãturã directã cu schimbãrile operate de revoluþie. Votul masiv în favoarea
conducerii provizorii instaurate dupã cãderea vechiului regim confirmã de
altfel încrederea populaþiei în noile autoritãþi.
Ducând analiza de la general la particular, respectiv de la ansamblul
eºantionului la diferitele subeºantioane, distingem unele nuanþãri ale
constatãrilor anterioare care necesitã sã fie menþionate. Astfel, femeile (ºi
mai accentuat cele casnice), muncitorii, pensionarii ºi cei din mediul urban
se simt mult mai ameninþaþi în securitatea lor personalã comparativ cu
ceilalþi; intelectualii ºi, într-o mãsurã mai redusã, muncitorii se dovedesc
categorii profesionale mai exigente, rãspunsurile lor caracterizând într-o
proporþie mai mare ca necorespunzãtoare chestiunile evocate ºi,
corespunzãtor, într-o mai micã mãsurã ca bune.
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Sintetizând, cercetarea aratã cã mediul social acþioneazã, în
ansamblu, nefavorabil asupra calitãþii vieþii. Admiþând cã, în principal, avem
de a face în acest plan cu manifestãri remanente ale regimului anterior,
eliminarea lor prin reformele structurale care se înfãptuiesc în prezent va
avea urmãri pozitive asupra calitãþii vieþii.
3.2. Viaþa de familie
Diagnoza calitãþii vieþii cuprinde în mod necesar studiul familiei,
calitatea vieþii de familie influenþând în mod hotãrâtor calitatea vieþii
individului, fie cã îl privim ca membru al familiei de provenienþã (“de
orientare”, cum este numitã aceasta în literatura psihosociologicã), fie cã îl
abordãm ca membru al familiei pe care ºi-a creat-o (“familia de procreere”)1.
Înainte de a ne referi la datele statistice ce au rezultat din cercetarea
efectuatã ºi la unele concluzii pe care aceste date le impun, trebuie sã
facem câteva precizãri cu caracter teoretic. Familia a beneficiat de
numeroase definiþii, oferite de diverse perspective teoretice. În contextul de
faþã se impune sã ne situãm pe o poziþie sistemicã ºi funcþionalistã din
urmãtoarele raþiuni:
1) Fie cã au privit familia extinsã, tradiþionalã, în cadrul cãreia
activitatea economicã are rol esenþial, fie cã s-au concentrat asupra familiei
nucleare, moderne, în cadrul cãreia alte funcþii devin importante, cercetãtorii
sunt unanimi în a concepe familia ca un sistem în cadrul cãruia se stabilesc
relaþii sociale, biologice, spirituale;
2) Considerând familia un subsistem social aflat în interdependenþã
cu alte subsisteme ºi cu întregul sistem social, vom putea surprinde în
cadrul cercetãrii integrale a calitãþii vieþii relaþiile acestui domeniu cu
celelalte domenii ale calitãþii vieþii ºi modul în care funcþionarea societãþii ca
întreg depinde de realizarea unei funcþionalitãþi adecvate a grupului familial.
Vom înþelege astfel familia ca o unitate ce îndeplineºte un numãr de sarcini
care rãspund atât cerinþelor factorilor sociali externi cât ºi necesitãþilor sau
revendicãrilor membrilor ei (funcþii sociale ºi individuale)2. Este vorba
despre ceea ce M.R. Stahl ºi T. Matei numesc funcþii interne (biologice ºi
1

2

Mitrofan, Iolanda, Cuplul conjugal. Armonie ºi dizarmonie, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1989, p. 20-21.
Aldous, Joan, The Family Developmental Approach to Family Analysis, Minneapolis,
University of Minnesota, Departament of Sociology, 1967, p. 24-35, apud Banciu, Dan;
Rãdulescu, Sorin M.; Voicu, Marin, Adolescenþii ºi familia, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1987, p. 23.
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sanitare, economice, de solidaritate familialã, pedagogico-educative ºi
morale) ºi funcþii externe (integrarea familiei în viaþa socialã, încadrarea
corespunzãtoare a maturilor în viaþa de producþie)1. Precizãm cã vom
prezenta rezultatele cercetãrii noastre plecând de la aceste funcþii, fãrã a
accentua însã distincþia intern-extern. Pornim deci de la premisa cã orice
aspect al vieþii de familie este relevant pentru calitatea vieþii individului ºi, în
acelaºi timp, pentru funcþionalitatea societãþii ca întreg.
Pe baza acestor repere teoretice vom realiza o prezentare a cercetãrii
pe care institutul nostru a efectuat-o, ocupându-ne de urmãtoarele aspecte
ale vieþii de familie: relaþiile intrafamiliale, situaþia ºcolarã ºi profesionalã a
membrilor familiei, organizarea timpului liber în cadrul grupului familial,
situaþia familiei monoparentale (subliniem cã am investigat percepþia de
cãtre subiecþi a acestor aspecte), atitudinea subiecþilor faþã de viaþã în
general.
Mai întâi vom prezenta câteva date obiective privind familia, date care
sunt caracteristice pentru eºantionul investigat.

Cãsãtoriþi
Necãsãtoriþi
Familii cu copii
Numãr de copii pe
familie
Talia gospodãriei

Total Muncitori
1.703 627
347 174
1.338 568
1,30
3,89

Þã- Intelec- Bãrbaþi Femei Urban Rural
rani tuali
406
270
936
767
958 741
40
36
166
181
218 128
275
238
720
618
766 568

1,37 1,59
3,91 4,24

1,31
3,66

1,26
3,87

1,33
3,91

1,12
3,64

1,54
4,23

1. Relaþiile intrafamiliale. Perspectiva sistemicã pe care am precizat
cã o adoptãm ne impune sã urmãrim relaþiile ce se stabilesc între membrii
familiei (relaþiile între soþi ºi relaþiile pãrinþi-copii, dacã ne ocupãm de familia
nuclearã; în plus, relaþiile cu familia de origine dacã privim grupul familial ca
un grup extins). Ea ne oferã un suport metodologic necesar, dar insuficient
pentru înþelegerea calitãþii vieþii de familie. Se impune, în acelaºi timp, sã ne
înscriem într-un context teoretic pentru a aprecia modul în care se
raporteazã oamenii la viaþa lor de familie acolo unde cercetarea noastrã a
fãcut posibil acest lucru, þinând cont ºi de indicatori cu caracter obiectiv,
1

Stahl, Henri H.; Matei, Ioan, Manual de prevederi ºi asistenþã socialã, vol. I, Bucureºti,
Editura Medicalã, 1962, p. 95.
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cum ar fi: starea civilã a subiecþilor (cãsãtorit, necãsãtorit) sau existenþa
copiilor ºi numãrul lor. În acest sens, privim familia ca pe un sistem bazat pe
relaþii sociale. “În ansamblul lor, raporturile de familie reprezintã un tip
specific de solidaritate ºi integrare socialã, care implicã indivizii aflaþi într-o
interacþiune reciprocã ºi permanentã (vezi cartea Adolescenþii ºi familia,
menþionatã mai sus). Din aceastã cauzã spun autorii, “relaþiile sociale
definesc esenþa vieþii de familie”1. Ei susþin aceastã idee cu intenþia de a se
opune astfel (ºi o fac în mod explicit) concepþiilor care acordã factorului biologic sau celui spiritual un rol esenþial în structura familiei. Ajungem, astfel,
la o viziune, integratoare prin care socialul asimileazã atât biologicul cât ºi
spiritualul. Dacã omul nu ar fi o fiinþã socialã cu dimensiuni atât biologice,
cât ºi spirituale, ºi dacã doar unele din aceste instanþe ar avea rol
structurant în constituirea cuplului familial ºi în procesul de evoluþie a
copiilor, atunci nu am mai întâlni multe din conflictele intrafamiliale care
creeazã probleme mai mari sau mai mici oricãrei societãþi. Familia este o
instituþie cu rol socializator. Unii gânditori psihanaliºti sau sociologi o
considerã cea mai importantã instituþie cu acest rol. “Familia este prima
unitate cu care copiii au continuu contact ºi primul context în care se
dezvoltã pattern-urile socializãrii. Ea este o lume cu care nimic nu se poate
compara ºi astfel e cel mai important agent al socializãrii2.
Rezultatele obþinute relevã faptul cã, în general, relaþiile cu partenerul
de viaþã sunt apreciate ca fiind bune ºi foarte bune. Se remarcã la grupul
casnicelor însã un grad de satisfacþie mai redus în legãturã cu aceste relaþii
decât la celelalte categorii de vârstã sau profesionale. Aceasta este posibil
sã se datoreze lipsei de independenþã economicã a acestor persoane.
Relaþiile cu copiii sunt apreciate de cãtre toate categoriile de subiecþi
ca fiind aproape în exclusivitate foarte bune. Cunoscând însã diverse
aspecte ale conflictelor dintre generaþii, ne punem întrebarea dacã aceste
aprecieri superlative întâlnite la subiecþii noºtri nu sunt mai degrabã o
proiecþie a dorinþei inconºtiente ca aceste relaþii sã fie foarte bune, decât o
reflectare a relaþiilor ce se stabilesc în realitate. (Ne întrebãm deci dacã nu
cumva subiecþii au rãspuns la întrebarea: “Cum aþi dori sã fie relaþiile cu
copiii?”).
Relaþiile cu generaþia parentalã sunt percepute de cãtre subiecþi, în
general, tot în manierã pozitivã, deºi cu o dozã de rezervã ceva mai
1
2

Banciu, Dan; Rãdulescu, Sorin M.; Voicu, Marin, op. cit., p. 20.
Elkin, Frederik; Handel, Gerald, The Child and Society, New York, 1984, p. 127.
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accentuatã. La rândul ei, aceastã rezervã este vizibil mai pronunþatã în
cazul relaþiilor cu socrii decât în cazul relaþiilor cu pãrinþii. Aceastã situaþie
ne îndreptãþeºte sã avansãm urmãtoarele ipotezei:
a) fiind vorba de familie ca grup extins ºi nu de familia nuclearã,
subiecþii privesc relaþiile respective cu o mai mare detaºare, ceea
ce le permite sã fie mai realiºti. În plus, aºa cum relevã ºi
cercetãrile anterioare în domeniul calitãþii vieþii, cu cât aprecierea
pe care subiecþii trebuie sã o facã vizeazã o sferã mai apropiatã de
propria lor persoanã, cu atât se interpun mai multe mecanisme
psihice de autoapãrare1 (pentru cã la acest nivel i se pretinde
individului o responsabilitate crescutã), pe când ºansele în
legãturã cu sinceritatea rãspunsului scad;
b) percepþia subiecþilor reprezintã o reflectare relativ corectã a
situaþiei reale. Este vorba de caracterul problematic al relaþiilor
dintre generaþii datorat unui mod de concepere a educaþiei care,
de multe ori, în loc sã favorizeze o desprindere linã, fireascã a
tinerilor de familia consanguinã, face ca aceasta sã se producã
exploziv ºi cu urmãri frustrante pentru ambele generaþii. Situaþia se
complicã foarte mult prin constituirea familiilor tinere, cãci reþeaua
de relaþii cuprinde în acest caz trei familii nucleare.
Ocupându-se de aceste aspecte, psihanalistul W. Stekel spune
urmãtoarele: “Detaºarea de familie este cea mai mare problemã a fiecãrui
om. Aceastã detaºare nu înseamnã învingerea familiei, ci doar înfrângerea
ataºamentului faþã de aceasta. Adesea aceastã detaºare antreneazã
dispute, conflicte, ranchiune. Este atât de frumos când ea se produce în
mod armonios, când fiul îºi poate regãsi întotdeauna tatãl ºi poate discuta
cu el problemele cele mai importante din viaþa sa, când raporturile tatã-fiu,
mamã-fiicã devin o prietenie între fiinþe egale. În acest caz, noua familie se
ataºeazã celei vechi, pãrinþii nu-ºi pierd copiii ci îi recâºtigã, lãrgind familia
iniþialã”2.
Datele obþinute în cadrul cercetãrii noastre permit ºi desprinderea
unor informaþii în legãturã cu percepþia relaþiilor intrafamiliale la nivelul
anumitor categorii socioprofesionale. Este vorba, în mod concret, despre
caracterul în mod vãdit mai puþin pozitiv al aprecierii relaþiilor cu socrii la
grupul de þãrani ºi la grupul de casnice. În primul caz presupunem cã
1

Zamfir, Cãtãlin (coordonator), Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, Editura
Academiei, Bucureºti, 1984, p. 104.
2
Stekel, Wilhelm, Lettres à une mere, Gallimard, Paris, 1939, p. 265.
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aceasta se datoreazã menþinerii în mediul rural, în mai mare mãsurã decât
în mediul urban, a familiei extinse, în cadrul cãreia mai multe generaþii se
gospodãresc împreunã, ceea ce creeazã ºanse sporite de manifestare a
conflictelor între generaþii. De altfel, aºa cum rezultã din tabel, aceastã
categorie de subiecþi are cea mai mare talie a gospodãriei. În cazul
casnicelor considerãm cã este vorba, cum precizam ºi mai sus de lipsa de
independenþã economicã. În plus, ºi la aceastã categorie talia gospodãriei
are o valoare ridicatã (1, 11).
Dupã cum se observã, tocmai aceste douã categorii de subiecþi au
cele mai scãzute valori în aprecierea tuturor relaþiilor intrafamiliale.

Total
Urban
Rural
Muncitori
Þãrani
Intelectuali
Casnice

soþul (soþia)
89,0
90,2
87,4
89,3
87,5
92,2
80,0

Relaþii bune ºi foarte bune cu:
copiii
pãrinþii
95,5
74,1
96,7
75,6
93,6
72,0
96,2
84,2
92,4
60,7
97,1
87,0
92,1
59,4

socrii
59,9
62,7
56,0
66,9
48,2
71,5
46,6

2. Perceperea situaþiei proprii ºi a situaþiei copiilor în legãturã cu
profesia ºi studiile. Ne-au interesat desigur, gradul de satisfacþie în raport cu
profesia ºi posibilitãþile de instruire ºi, implicit, aspiraþiile subiecþilor în
aceste planuri. Fiind vorba de o analizã a vieþii de familie, s-a impus ºi
stabilirea unei corelaþii între cele douã domenii ale calitãþii vieþii: munca
(respectiv profesia) ºi familia.
Satisfacþia faþã de profesie se înscrie, în general, între coordonatele
potrivit de mulþumit ºi mulþumit. Media calculatã pentru diverse categorii a
scos în evidenþã unele diferenþe (media este mai mare la subiecþii din
mediul urban decât la cei din mediul rural, de asemenea, mai mare la bãrbaþi decât la femei), aceste diferenþe însã nu sunt mari.
Aprecierea de cãtre subiecþi a accesibilitãþii formelor de învãþãmânt
dorite a permis constatarea cã femeile au o mai mare insatisfacþie în
comparaþie cu bãrbaþii. Considerãm cã acest mod de percepþie reflectã
situaþia obiectivã: societatea noastrã pãstreazã încã elemente de discriminare în ceea ce priveºte ºansele femeilor în raport cu ºansele
bãrbaþilor (ne referim la existenþa încã a unei accentuate diviziuni a muncii
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în familie, fapt ce determinã, în general, ca femeile sã trãiascã satisfacþii în
planul profesiei ºi al ºcolaritãþii mai mult indirect, prin soþii ºi copiii lor; se
produce ceea ce am putea numi un consum al ºanselor prin delegaþi).
Aceastã idee este confirmatã de obþinerea unor rezultate similare la
întrebarea despre gradul în care locul de muncã corespunde cu capacitãþile
proprii.
Corelaþia între satisfacþia faþã de viaþa de familii ºi satisfacþia faþã de
profesie (corelaþie calculatã dupã formula lui Pearson) s-a dovedit a fi
semnificativã (0,49, la praºtii de semnificaþie 0,06). Aceasta ne aratã cã
este vorba despre douã domenii importante care se susþin reciproc. Din
punct de vedere teoretic apelul la o asemenea corelaþie este justificat de o
serie de investigaþii ºi concluzii cunoscute. Vom menþiona aici doar
concepþia psihanaliticã, concepþie care a urmãrit prin studiul mecanismului
sublimãrii (adicã al mecanismului ce permite individului sã foloseascã
energia individualã în scopuri utile societãþii), raporturile dinamice între
muncã ºi viaþa afectivã. O viaþã de familie este structuratã pe un puternic
raport afectiv.
La nivelul aprecierii de cãtre subiecþi a situaþiei ºcolare ºi profesionale
a copiilor lor, precum ºi a calitãþii învãþãmântului pe care aceºtia îl urmeazã,
a apãrut urmãtoarea discordanþã: subiecþii manifestã un nivel de satisfacþie
mult mai ridicat în legãturã cu situaþia ºcolarã ºi profesionalã a copiilor
decât al satisfacþiei produse de calitatea învãþãmântului urmat de aceºtia.
Ne-am fi aºteptat la similitudine între rezultate. Se impune, considerãm, în
acest caz, o concluzie de naturã metodologicã: întrebarea despre situaþia
ºcolarã ºi profesionalã are un caracter mai vag decât cealaltã întrebare care
trimite mai precis la calitate învãþãmântului. La întrebãrile cu caracter mai
puþin circumscris subiecþii tind sã rãspundã cu aprecierea oarecum
convenþionalã ºi de asemenea mai vagã de “bine”, “mulþumit”.
O situaþie într-un anume sens inversatã a apãrut la categoria
socioprofesionalã a þãranilor. Dacã în aprecierea calitãþii învãþãmântului ei
se dovedesc a fi mai satisfãcuþi decât celelalte categorii socioprofesionale,
în aprecierea situaþiei ºcolare ºi profesionale a copiilor gradul de satisfacþie
este mai scãzut. Acesta este un aspect interesant care aratã cã nivelul de
aspiraþii depinde de gradul de ºcolaritate, fapt argumentat de cercetãrile
anterioare în domeniul calitãþii vieþii ºi confirmat de rezultatele acestora (a
se vedea lucrarea menþionatã deja, Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii
vieþii). În cazul de faþã, þãranii, având, în general, un grad de ºcolaritate mai
redus, nu-ºi pot cristaliza opþiunile în ceea ce priveºte calitatea

207
învãþãmântului; când este vorba despre situaþia ºcolarã ºi profesionalã ei nu
întâmpinã dificultãþi în proiectarea asupra copiilor a ambiþiilor ºi aspiraþiilor
lor de “mai bine”.
3. Organizarea timpului liber în familie. Percepþia modului în care este
organizat timpul liber în cadrul familiei cunoaºte, în mod firesc, diferenþieri în
funcþie de vârstã, sex, categorie socioprofesionalã. Fiecare categorie face
aprecierea de pe propriile poziþii, în funcþie de situaþia care îi este
caracteristicã. O diferenþã relativ micã s-a remarcat între femei ºi bãrbaþi
(dupã cum era de aºteptat, femeile se dovedesc a fi mai puþin satisfãcute
de acest aspect decât bãrbaþii). O diferenþã mai mare s-a înregistrat între
mediile de rezidenþã. Subiecþii din mediul rural sunt în mod clar mai puþin
satisfãcuþi de organizarea timpului liber în familie. Relaþia de concordanþã cu
situaþia obiectivã este evidentã. Se ºtie cã familia ruralã dispune de un
buget de timp liber mai redus decât familia urbanã ºi era de aºteptat ca
modul de organizare a timpului liber sã fie mai puþin satisfãcãtor pentru ea.
La aceleaºi concluzii am ajuns, pe baza datelor obþinute, în legãturã cu
categoria socioprofesionalã a þãranilor (desigur, datele respective sunt
similare cu cele anterioare).
4. Familia monoparentalã. Acest tip de familie are o situaþie aparte.
Este recunoscut cã familia monoparentalã este grevatã de probleme mai
mari decât familia biparentalã. Aceastã situaþie a fost confirmatã de
cercetarea noastrã, care s-a axat pe modul în care familia de acest gen se
autopercepe. Trebuie fãcutã precizarea cã familia monoparentalã înseamnã
familie în care unul dintre cei doi pãrinþi lipseºte – fie cã este vorba despre
divorþ, fie cã este vorba despre deces, fie cã familia s-a constituit de la
început astfel. Chestionarul pe care l-am utilizat în cercetarea noastrã nu
ne-a permis sã operãm cu aceste modalitãþi de constituire a familiei
monoparentale. Am putut însã sã sintetizãm rãspunsurile la câteva întrebãri,
ale celor 49 de subiecþi care au declarat cã aparþin unui asemenea tip de
familie; am comparat apoi aceste rãspunsuri cu rãspunsurile la aceleaºi
întrebãri obþinute pe total eºantion ºi la grupurile de femei ºi bãrbaþi.
Diferenþele sunt foarte mari, în sensul cã cei 49 de subiecþi dovedesc un
grad de satisfacþie mult mai scãzut în comparaþie cu restul subiecþilor în
ceea ce priveºte viaþa de familie, veniturile, viaþa de zi cu zi, realizãrile
obþinute pânã în prezent. De asemenea, acest grup are momente de
bucurie mult mai rare ºi momente de necaz, de supãrare, mult mai dese
decât ceilalþi subiecþi. Concluzia este cã acest deficit de structurã a familiei
afecteazã în mod clar calitatea vieþii acestor familii, literatura
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psihopedagogicã aratã cã, în asemenea cazuri este în mod cert afectatã
capacitatea adaptativã a copiilor, care vor suferi de carenþe afective ºi vor
înregistra eºecuri de adaptare mai mari decât copiii din familiile normale.
5. Atitudinea faþã de viaþã în general. Cercetarea pe care am efectuato ne-a permis sã corelãm percepþiile subiecþilor faþã de diversele aspecte
ale vieþii, majoritatea privind viaþa de familie; de asemenea, am încercat sã
facem comparaþii sintetice în funcþie de criteriile sex ºi vârstã.
O constatare a fost aceea cã femeile au un grad mai redus de
satisfacþie decât bãrbaþii, indiferent care aspect al vieþii a fost investigat:
viaþa de familie în general, viaþa cotidianã, momentele de bucurie ºi
satisfacþie, momentele de necaz ºi insatisfacþie. Cauza a fost menþionata
deja; diviziunea muncii în cadrul familiei, cu repartizarea responsabilitãþilor
în defavoarea femeilor. Condiþiile de trai grele din anii de regim comunist au
dus la exacerbarea acestei situaþii, în ciuda unor schimbãri ce ar fi trebuit sã
contribuie la creºterea calitãþii vieþii femeilor: femeia are mijloace de
subzistenþã independente de cele ale bãrbatului, creºterea gradului de
participare la viaþa socialã a femeilor, educaþie ºi formaþie egalã cu cea a
bãrbaþilor. Schimbãrile care au dus în secolul XX la sporirea gradului de
libertate a femeilor, la evoluþia pozitivã a statutului social ºi la eliminarea
treptatã a unor prejudecãþi care acþionau constrângãtor asupra acestui
statut au avut în þara noastrã, în condiþiile societãþii comuniste, efecte negative asupra stãrii psihice a femeilor ºi asupra funcþiei în special educative
ºi spirituale pe care ele trebuie sã o îndeplineascã în familie.
S-a mai putut constata cã, pe mãsurã ce se înainteazã în vârstã,
gradul de satisfacþie, în legãturã cu viaþa de familie ºi viaþa de zi cu zi,
creºte. Aceasta deºi, dupã cum reiese din rãspunsurile subiecþilor,
înaintarea în vârstã duce la o sporire a necazurilor ºi la o împuþinare a bucuriilor. Punem aceasta pe seama câºtigului în înþelepciune ºi pe seama mai
bunei adaptãri la realitate, pe care le aduce vârsta. Scãderea nivelului de
aspiraþii, cu vârsta, desigur cã poate sã însemne ºi renunþarea la idealuri.
Caracterul pozitiv ºi caracterul negativ al acestor transformãri vor fi mai bine
diferenþiate în cadrul unor cercetãri viitoare.
Un indicator subiectiv relevant pentru calitatea vieþii este frecvenþa
momentelor de bucurie ºi satisfacþie. Dupã cum a rezultat din cercetarea
noastrã, aceastã frecvenþã coreleazã semnificativ (s-a utilizat aceeaºi
formulã a lui Pearson) cu diversele aspecte ale vieþii de familie: relaþiile
intrafamiliale, situaþia ºcolarã ºi profesionalã a copiilor, calitatea
învãþãmântului urmat de aceºtia, viaþa de familie în general, ceea ce a
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realizat individul în viaþã. În schimb, aceastã frecvenþã nu coreleazã
semnificativ cu starea civilã a subiecþilor. Concluzia este cã toate laturile
vieþii de familie au rol important în crearea stãrii de satisfacþie, de bucurie,
atât de necesarã omului. Rezultatele sugereazã, de asemenea, cã faptul de
a nu fi cãsãtorit nu afecteazã calitatea vieþii individului în mãsura în care o
afecteazã faptul de a fi integrat într-o familie lacunar structuratã.

4. Munca ºi timpul liber
4.1. Calitatea umanã a muncii
Dintre marile domenii componente ale vieþii, o influenþã dintre cele
mai profunde asupra omului o are calitatea ºi cantitatea muncii, profesia ºi
ocupaþia pe care el le practicã de-a lungul întregii sale existenþe, mai precis
în timpul vieþii sale active.
Un autor român surprindea importanþa ºi sensul ce trebuie acordate
muncii (în anul 1934): “Prin urmare, viaþa omului fiind în directã atârnare de
întocmirea felului de a trãi al sãu, de la care întocmire atârnã uºurinþa sau
greutatea vieþii, iubirea de viaþã sau dispreþul faþã de ea..., cea dintâi idee pe
care se bazeazã întocmirea felului de a trãi fiind munca, omul trebuie sã
munceascã întotdeauna cumpãtat ºi cinstit ºi sã se repauzeze în orele de
repaus ºi sãrbãtori”1.
Autorul relevã aici raporturile ce trebuie sã existe între desfãºurarea
muncii ºi rãgaz (timpul liber), între modul de viaþã ºi sensul vieþii.
În literatura de specialitate sunt evidenþiate trãsãturile definitorii ale
calitãþii vieþii de muncã: condiþii de muncã sãnãtoase ºi sigure, compensaþia
adecvatã ºi cinstitã, posibilitãþi de a folosi ºi dezvolta continuu capacitãþile
proprii de muncã, integrarea socialã în organizaþia economicã, asigurarea
drepturilor, concordanþa dintre rolul de muncã. ªi ale» roluri îndeplinite de
indivizi intra sau extraprofesional.
Conþinutul conceptului de calitate a vieþii de muncã constã dintr-o
sintezã de aspecte obiective ºi subiective, individuale ºi sociale: “Calitatea
vieþii de muncã apare, astfel, ca un raport între ceea ce oferã ºi ceea ce
obþine (satisfacþie) individul”2. Este surprinsã, în acest raport, concordanþa
care trebuie sã existe între exigenþele societãþii, ale organizaþiei economice
1
2

Ion, Ion Gh., Viata omului, 1934.
Chelcea, S., “Un model operaþional de studiere a «calitãþii vieþii de muncã»”, în Modul
de viaþã ºi calitatea vieþii, Editura Politicã, Bucureºti, 1982, p. 273.
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ºi trebuinþele, aspiraþiile individului. Pentru pãstrarea unui echilibru, a unei
balanþe, trebuie sã existe o corespondenþã biunivocã între ceea ce individul
oferã societãþii, prin capacitãþile sale de muncã ºi ceea ce primeºte de la
aceasta.
Din cercetarea privind diagnoza calitãþii vieþii în România, la anul
1990, pentru caracterizarea calitãþii umane a muncii au fost utilizaþi urmãtorii
indicatori: condiþiile de muncã, relaþiile umane (cu colegii, cu ºeful direct),
promovarea parcursã pânã acum, perspectivele de promovare în viitor,
transportul la locul de muncã, programul de lucru, capacitatea de a munci,
posibilitatea de afirmare, posibilitatea obþinerii unui loc de muncã conform
cu interesele ºi capacitatea personale, munca suplimentarã, mulþumirea în
raport cu profesia exercitatã, locul de muncã concret, veniturile realizate.
Rãspunsurile obþinute din partea subiecþilor s-au situat pe o scalã cu
cinci valori: 1 – foarte scãzut; 2 – scãzut; 3 – nici scãzut, nici ridicat; 4 –
ridicat; 5 – foarte ridicat. Pentru estimarea fiecãrui indicator în parte s-a
procedat la calcularea unor valori medii de scalã, atât pe total eºantion cât
ºi pe fiecare categorie socioprofesionalã, sex, grupã de vârstã, mediu de
rezidenþã.
Condiþiile fizice ale muncii. Unul din obiectivele diagnozei stãrii
condiþiilor de muncã (ambianþa fizicã a muncii) ale salariaþilor din economia
naþionalã este ca, pe baza propriilor cercetãri de teren ºi cu ajutorul
informaþiilor statistice existente, sã identifice ramuri ºi activitãþi critice. La o
primã constatare, activitãþi critice, deci cu condiþii de muncã deosebite,
grele, se gãsesc în siderurgie, metalurgie, construcþii de maºini, chimie,
minerit, industria materialelor de construcþii, sticlãrie etc. Dupã aceastã
identificare a locurilor critice urmeazã gãsirea cãilor de ameliorare a condiþiilor de muncã, precum ºi continuarea, direcþiilor posibile de acþiune socialã
pentru protecþia salariaþilor.
Pe total eºantion rezultã o valoare medie de 3,38, adicã cã un nivel
relativ scãzut al aprecierii propriilor condiþii de muncã.
Subiecþii din mediul urban dau o valoare mai ridicatã – 3,43 – pe când
cei din mediul rural se situeazã la nivelul de 3,30, fapt explicabil prin
existenþa condiþiilor naturale ºi posibilitãþi de ameliorare mai slabe a
condiþiilor de muncã faþã de cei care îºi desfãºoarã activitatea într-un mediu
construit ºi care depinde direct de om.
Pe categorii socioprofesionale valorile cele mai ridicate le întâlnim la
funcþionari (3,77), tehnicieni, maiºtri (3,64), intelectuali (3,62). Pe ansamblu,
pentru aceste profesii condiþiile de muncã sunt relativ bune, ceea ce le oferã
ºi un anumit grad de satisfacþie a muncii mai ridicat.
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Nivelurile cele mai scãzute le întâlnim la categoriile þãrani (3,20) ºi
muncitori (3,25). Aceste categorii socioprofesionale se gãsesc în contactul
cel mai direct cu condiþiile de muncã mai grele, chiar cu factori de risc la
unele locuri de muncã (în special în industrie). De fapt, atât unii cât ºi ceilalþi
depun eforturi fizice mai mari care, combinate cu unele caracteristici ale
mediului fizic ambiant (temperaturã, zgomot, noxe etc.), duc la creºterea
gradului de obosealã, influenþeazã negativ starea de sãnãtate a lucrãtorilor
ºi pot avea repercusiuni grave, cum sunt producerea de accidente da
muncã sau încetarea timpurie a activitãþii profesionale.
Percepþia propriilor condiþii de muncã pe grupe de vârstã aratã astfel:
sub 25 ani (3,39), sub 30 ani (3,36), între 34-60 ani (3,38), peste 60 ani
(3,45). Dupã cum se observã, subiecþii cuprinºi între 31-60 ani, care au o
pondere de 66,7% din total eºantion, dau media 3,38 evaluãrii condiþiilor de
muncã pentru toatã populaþia investigatã. Acest fapt este explicabil prin
aceea cã subiecþii între 31-60 ani sunt stabilizaþi profesional, au o
experienþã a vieþii ºi a muncii deja formatã, ceea ce duce la o apreciere
moderatã a ambianþei fizice în care îºi desfãºoarã activitatea.
Din punct de vedere al sexului, valorile pentru bãrbaþi (3,39) ºi pentru
femei (3,36) nu diferã semnificativ statistic.
Condiþiile sociale ale muncii. Aici intrã o serie de facilitãþi, cum sunt:
programul de lucru, transportul la locul de muncã, promovarea, posibilitãþi
de câºtig, existenþa creºelor, grãdiniþelor, cantinã, acordarea de locuinþe.
Promovarea constituie una din cele mai importante probleme sociale
ale organizaþiilor economice: “Niciun om nu acceptã cu uºurinþã sã rãmânã
pe loc, de la angajare pânã la retragere, fãrã a trece la gradul de salarizare
ºi trepte de rãspundere profesionalã mai înalte.”1
Salariaþii, fie ºi involuntar, urmãresc cu atenþie promovãrile,
recompensele acordate în cadrul organizaþiei economice. Promovãrile ºi
recompensele efectuate pe cãi ocolite creeazã un climat psihosocial în
întreprindere care influenþeazã gradul de mulþumire al oamenilor,
ataºamentul, integrarea ºi participarea acestora la atingerea obiectivelor
finale ale organizaþiei. Obiectivitatea în aprecieri, promovãrile efectuate corespunzãtor duc la creºterea gradului de satisfacþie a muncii, a randamentului fiecãrui salariat ºi deci la creºterea productivitãþii muncii, având în
final aspecte benefice atât pentru colectivitate, cât ºi pentru individ.
1

Herseni, Traian, Sociologie industrialã, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti,
1974, p. 148.
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Serviciile de personal din întreprinderi trebuie sã acorde o mare
atenþie acestei veritabile probleme sociale, prin rezolvarea cãreia se ating
mai uºor scopurile organizaþiei.
În cadrul cercetãrii de teren efectuate au fost luate în considerare:
promovarea parcursã pânã azi, perspectivele de promovare în viitor,
transportul la locul de muncã, orarul de lucru.
Pe total eºantion rezultã o valoare medie de 3,52. Cele mai ridicate
valori apar la categoriile intelectuali (3,87), tehnicieni, maiºtri (3,83) ºi
funcþionari (3,60), niveluri care depãºesc media lotului investigat.
Valori scãzute, situate sub media eºantionului, rezultã pentru subiecþii
din mediul rural (3,39) ºi pentru categoria þãrani (3,10). Aici apere o
satisfacþie moderatã în legãturã cu promovarea parcursã, în care intrã ºi
unele insatisfacþii. De fapt, neexistând o condiþie salarialã, în sensul strict al
cuvântului, la þãrani se manifestã ºi unele aprecieri negative, cu toate
ameliorãrile aduse în anul 1990.
Pe categorii de vârstã, valoarea cea mai mare (3,71) se întâlneºte la
grupa sub 25 de ani, iar cea mai micã (3,44) la cei peste 60 de ani. Media
eºantionului este datã la grupele de vârstã sub 30 de ani ºi între 31-60 ani
(ambele cu 3,52), care luate împreunã reprezintã 91,0% din total eºantion.
Pe sexe nu existã nicio diferenþã de apreciere la bãrbaþi ºi la femei, în
ceea ce priveºte promovarea parcursã pânã azi.
Perspectivele de promovare în viitor, spre deosebire de promovarea
obþinutã pânã în prezent, relevã o valoare medie de 3,32, deci o percepþie
moderatã a propriilor ºanse.
Valori ridicate, peste media eºantionului, întâlnim la grupa de vârstã
sub 25 de ani (3,65), tehnicieni, maiºtri (3,57), muncitori (3,47), grupa de
vârstã 31-60 ani (3,45), mediul urban (3,42), bãrbaþi (3,40), intelectuali
(3,37).
Categoriile socioprofesionale care dau valori apropiate atât pentru
promovarea parcursã cât ºi pentru perspectivele de viitor sunt tehnicienii,
maiºtrii (promovarea la zi 3,83; perspective 3,57) ºi muncitorii (promovarea
la zi 3,53; perspective 3,47).
Categorii aparte care apreciazã promovarea la zi ea favorabilã ºi
perspectivele în viitor ca defavorabile sunt intelectualii (promovarea
parcursã 3,87; perspective 3,37) ºi funcþionarii (promovarea parcursã 3,60;
perspectiva 3,31).
Valori mai scãzute, situate sub medie, au rezultat pentru femei (3,25),
mediul rural (3,21) ºi þãrani (2,90). Femeile, în raport cu bãrbaþii, îºi vãd
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diminuate ºansele lor de promovare în viitor, percepþie datoratã unor condiþii
mai mult sau mai puþin obiective.
O situaþia ca total aparte o reprezintã þãranii care percep promovarea
la zi (3,10) cât ºi perspectivele de promovare în viitor (2,90) mult sub nivelul
celorlalte categorii socioprofesionale. Acest lucru se explicã prin faptul cã a
desfãºura activitãþi în agriculturã reprezintã mai mult o ocupaþie decât o
profesie, cât ºi prin o serie de condiþii specifice mediului rural ºi care se
întâlnesc numai aici.
Transportul la (de la) locul de muncã este ilustrat printr-o valoare
medie de 3,23, adicã o percepþie moderatã, care relevã o serie de neajunsuri existente în acest domeniu, atât în mediul urban cât ºi în cel rural.
Pe categorii socioocupaþionale valorile sunt apropiate, cu excepþia
categoriei muncitori care indicã un nivel de 3,07, singura apreciere situatã
sub media eºantionului. De fapt, aceastã apreciere se referã la transportul
urban din marile oraºe ale þãrii, care prezintã o serie de dificultãþi, în special
în orele de vârf.
Transportul reprezintã o problemã nu numai la oraºe, dar ºi la sate,
unde depãrtarea faþã de locul de muncã (fermã, cultura câmpului, grãdina
de legume) poate sã fie destul de mare. Din cercetãrile efectuate la noi în
þarã a rezultat cã salariaþii, pe lângã cele opt ore de lucru, mai folosesc un
numãr de trei-patru ore cu transportul cotidian de acasã pânã la locul de
muncã ºi înapoi.
Industrializarea efectuatã în þara noastrã a ridicat ºi chestiunea
rezolvãrii unor probleme de transport a navetiºtilor sau a salariaþilor din
aceeaºi localitate unde existau ori au fost înfiinþate mai multe întreprinderi.
Programul de lucru este perceput cu o valoare medie de 3,71, ceea
ce înseamnã un nivel relativ ridicat.
Valorile cele mai ridicate sunt relevate de cãtre tehnicieni, maiºtri
(3,97), funcþionari (3,87) ºi intelectuali (3,81).
Aprecieri situate în jurul mediei întâlnim la muncitori (3,72) sau egale
cu media la grupa de vârstã 31-60 ani (3,71).
Pe sexe, diferenþele sunt nesemnificative, având la bãrbaþi 3,72 ºi la
femei 3,69.
În mediul urban se acordã o valoare de 3,66, iar în cel rural 3,58.
Categoria þãrani redã cea mai scãzutã valoare (de 3,43). Aici intervine
un fenomen specific mediului rural. În agriculturã nu se poate vorbi de un
orar riguros ca în întreprinderile industriale sau alt gen de instituþii. Orarul în
mediul rural respectã canoane în funcþie de campaniile de primãvarã, varã,
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toamnã, dar cel mai adesea este legat de starea vremii, adicã se folosesc la
maximum zilele frumoase, însorite, propice efectuãrii unor lucrãri de mare
urgenþã, când se lucreazã de dimineaþã pânã seara (zi-luminã).
Valoarea de 3,71 pe total eºantion, deci o apreciere favorabilã, este
în funcþie ºi de data efectuãrii anchetei, întrucât atunci majoritatea celor
investigaþi aveau deja 8-9 zile libere pe lunã, trecându-se la 5 zile de lucru
pe sãptãmânã.
Motivaþia muncii. Oamenii, în desfãºurarea activitãþii lor, sunt puºi în
miºcare de un complex de motive cum sunt: prestigiul profesiei, utilitatea
socialã a muncii, plãcerea lucrului bine fãcut, salariul, sentimentul datoriei,
întreþinerea familiei. Motivaþia muncii are ca scop final a-i determina pe
oameni sã facã tot ceea ce pot pentru bunul mers al întreprinderii, pentru
prosperitatea ei.
Având ca scop maximizarea contribuþiei date de om întreprinderii,
motivaþia urmãreºte dezvoltarea ºi realizarea la maximum a omului conform
caracteristicilor care îi ilustreazã personalitatea. Urmãrind aceastã
maximizare, mijloacele motivaþionale folosite trebuie sã se adreseze atât
individului, cât ºi sociogrupului.
În lucrãrile sale, Fr. Herzberg a relevat aºa numita teorie “igienãmotivaþie” conform cãreia tot ceea ce priveºte ambianþa fizicã ori socialã a
muncii (condiþii de muncã, salarii, relaþii cu ºefii) nu produce satisfacþie.
Îmbunãtãþirile în ordinea fizicã ori socialã a muncii pot preveni
creºterea nemulþumirilor, ele fiind deci necesare, dar adevãrata satisfacþie a
muncii se naºte numai atunci când existã “motivatori”. Aceºtia îºi aflã
originea în aspiraþiile, necesitãþile superioare ale omului: realizarea
personalã, munca propriu-zisã, recunoaºterea de cãtre cei din jur a
realizãrilor personale, posibilitãþile de dezvoltare ale individului,
responsabilitatea (teoria este totuºi supusã unor critici severe).
Exigenþele unei diviziuni stricte a muncii, promovate de Taylor, Ford ºi
alþii, cereau din partea muncitorilor efectuarea unor operaþii fragmentate,
deci o muncã simplificatã. Cerinþele contemporane care au în vedere o cât
mai bunã calitate a vieþii de muncã în întreprindere trebuie sã gãseascã noi
soluþii pentru îmbunãtãþirea climatului psihosocial al muncii în general ºi al
muncitorului în special.
Diviziunii excesive a muncii îi ia locul tot mai mult îmbogãþirea
conþinutului funcþiilor. Unui om trebuie sã i se dea sã realizeze sarcini prin
îndeplinirea cãrora sã se realizeze ca om, sã-ºi demonstreze capacitatea
profesionalã ºi sã obþinã consideraþia celor din jur. Munca trebuie sã permitã
dezvoltarea individului.
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La o întrebare privind capacitatea de a munci adresatã subiecþilor, din
rãspunsurile date a rezultat o valoare medie pe total eºantion de 3,61.
Aceasta înseamnã cã existã o capacitate de a munci relativ ridicatã,
relevatã de un procent de 65,7% al forþei de muncã pregãtitã prin ºcoli
profesionale, liceu, ºcoalã postlicealã ºi studii superioare, precum ºi de
media de vârstã a lotului investigat (40,39).
Valori ridicate au rezultat la tinerii sub 25 ani (4,14), intelectuali (3,85),
tehnicieni-maiºtri (3,83), bãrbaþi (3,73), mediul urban (3,72), muncitori
(3,70), grupa de vârstã între 31 ºi 60 de ani (3,64).
Valori scãzute situate sub media eºantionului au reieºit pentru mediul
rural (3,58), femei (3,47) ºi þãrani (3,45). Capacitatea de muncã a femeilor
este influenþatã negativ de muncile casnice pe care le executã în
gospodãria proprie. La categoria þãrani capacitatea de muncã mai scãzutã
este explicabilã ºi prin media de vârstã mai ridicatã (47, 50 ani) faþã de
celelalte categorii socioprofesionale.
Posibilitatea de afirmare în muncã este ilustratã printr-o valoare
medie de 2,68 pe total eºantion, un nivel foarte scãzut, generator de
insatisfacþii.
În general posibilitãþile de afirmare sunt în funcþie de climatul
psihosocial al întreprinderii, desfãºurarea unei activitãþi profesionale, mediul
de rezidenþã, sex, vârstã.
Valori peste media eºantionului rezultã la intelectuali (2,94), tehnicieni-maiºtri (2,72), care au posibilitãþi crescute de afirmare în profesie.
Posibilitatea de a obþine un loc de muncã pe mãsura intereselor ºi a
capacitãþii personale este relevatã de o valoare medie pe total lot investigat
foarte scãzutã (de 2,77).
Valori peste medie au rezultat la tehnicieni-maiºtri (3,01), intelectuali
(2,86), funcþionari (2,82), bãrbaþi (2,88) ºi grupa de vârstã 31-60 ani (2,83).
Valori scãzute, situate sub medie, au reieºit la muncitori (2,72), þãrani
(2,70), grupele de vârstã tinere sub 25 ani (2,75) ºi femei (2,67).
Satisfacþia muncii. Cercetãrile de sociologie industrialã au arãtat cã o
întreprindere nu poate fi eficace dacã nu oferã satisfacþii salariaþilor sãi.
Evaluarea rezultatelor unei organizaþii economice trebuie fãcutã ºi din punct
de vedere uman. În ultimul timp a avut loc o reconsiderare a funcþiilor ºi
condiþiilor sociale ale întreprinderii: “Suntem în momentul în care o
schimbare calitativã în considerarea factorului uman este pe cale de a se
realiza: de la eliminarea factorilor negativi, distructivi (solicitare fizicã grea,
risc de accidente ºi îmbolnãviri etc.) la cultivarea factorilor pozitivi care
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sporesc satisfacþia în sine a muncii”.1 Este surprinsã aici deplasarea de
accent, centrarea interesului pe factorul om în cadrul întreprinderii moderne,
vizând ameliorarea condiþiilor de muncã, precum ºi promovarea dezvoltãrii
individului.
Pentru a vedea satisfacþia în muncã au fost puse subiecþilor întrebãri
referitoare la mulþumirea faþã de profesie, loc de muncã, veniturile obþinute.
Mulþumirea faþã de profesie este relevatã printr-o valoare medie, la
nivelul întregului eºantion, de 3,39, ceea ce denotã o satisfacþie moderatã
faþã de profesia exercitatã.
O satisfacþie relativ ridicatã faþã de profesie o au categoriile
socioprofesionale tehnicieni, maiºtrii (3,78), intelectualii (3,65) ºi bãrbaþii
(3,54).
Valori mici, sub media eºantionului, au rezultat la categoriile þãrani
(3,34), muncitori (3,27), femei (3,22), funcþionari (3,08) ºi grupele de vârstã
sub 25 ani (3,06). La categoriile þãrani ºi muncitori valorile scãzute se
explicã prin particularitãþile activitãþii lor, desfãºuratã în condiþii de muncã
mai grele. Femeile desfãºoarã în afara activitãþii profesionale ºi munci
gospodãreºti, deci au o dublã solicitare, în întreprindere ºi în afara ei.
Grupele de vârstã tinere au valorile cele mai scãzute, momentele de
insatisfacþie fiind mai numeroase datoritã dificultãþilor existente la începutul
activitãþii profesionale.
Mulþumirea faþã de local de muncã este ºi mai scãzutã (3,29), faþã de
satisfacþia în raport cu profesia. În general, se menþin valori apropiate (faþã
de mulþumirea cu profesia) la aceleaºi categorii socioprofesionale, grupe de
vârstã, sexe.
Mulþumirea faþã de veniturile realizate are o valoare medie de 2,73,
ceea ce înseamnã un nivel foarte scãzut.
Valori mai mari apar la categoriile þãrani (2,95), grupele de vârstã
peste 60 ani (2,95), tehnicieni, maiºtri (2,88), pensionari (2,88), grupe de
vârstã între 31-60 ani (2,81).
Cele mai scãzute valori rezultã pentru mediul rural (2,59), funcþionari
(2,54), casnice (2,62), grupele de vârstã sub 25 ani (2,62) ºi femei (2,67).
Valori apropiate de media lotului investigat gãsim la bãrbaþi (2,72) ºi
muncitori (2,71) (anexa nr. 12).
La o întrebare privind efectuarea de muncã suplimentarã reiese cã
pentru a-ºi spori veniturile, absolut toate categoriile socioprofesionale depun
1

Zamfir, Cãtãlin, Un sociolog despre muncã ºi satisfacþie, Editura Politicã, Bucureºti,
1980, p. 33.
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eforturi în plus în acest sens. Confirmã efectuarea de muncã suplimentarã
în proporþii mai mari: mediul rural (50,3%), þãranii (50,0%), bãrbaþii (45,5%),
muncitorii (40,8%), subiecþii din grupa de vârstã între 31-60 ani (40,0%).
În proporþii mijlocii relevã acest lucru tehnicienii, maiºtrii (34,9%),
intelectualii (31, 4%), tinerii (34, 9%).
Valorile cele mai scãzute pentru efectuarea de munci suplimentare
sunt date de mediul urban (27,6%), femei (27,6%), grupa de vârstã peste 60
ani (26,2%), funcþionari (23,7%), casnice (17,7%) ºi pensionari (17,6%).
Pe total eºantion rezultã cã 37,2% din cei investigaþi efectueazã
muncã suplimentarã pentru, sporirea, propriilor venituri (anexa nr. 13).
Relaþii umane. Demersurile ºi mutaþiile contemporane în domenial
ºtiinþelor sociale situeazã omul ºi relaþiile interumane în centrul atenþiei
investigaþiilor teoretice, experimentale ºi aplicaþiilor practice. Întreprinderea
fiind un adevãrat sistem social genereazã procese psihosociologice.
Relaþiile umane în întreprindere apar ca fenomene psihosociale ce se
stabilesc între mai multe persoane, care în procesul muncii se influenþeazã
reciproc din punct de vedere profesional ori al conduitei.
În orice întreprindere relaþiile interumane pot fi: relaþii profesionale
(formale) strict influenþate de sarcinile de producþie, instrucþiuni,
regulamente ºi relaþii neoficiale (informale), care sunt de naturã psihologicã
ºi nu sunt prevãzute în norme oficiale ºi statusuri, dar pot influenþa activitatea de producþie, randamentul, nivelul relaþiilor evidenþiate în statusuri.
În funcþie de poziþia ierarhicã pe care indivizii o ocupã în organizaþia
economicã relaþiile interumane pot fi: orizontale, care se stabilesc între
membrii colectivului ce executã sarcini relativ identice izvorâte din poziþii de
status egale, ºi verticale, rezultate din situãri ierarhice diferite.
În ancheta efectuatã au fost investigate relaþiile cu colegii de muncã ºi
relaþiile cu ºefii direcþi. Surprinzãtor, atât, relaþiile cu colegii cât ºi raporturile
cu ºefii direcþi au fost evidenþiate la un nivel înalt satisfãcãtor.
Relaþiile cu colegii sunt reflectate prin valoarea de 4,03 la nivelul
întregului eºantion. Singura valoare de 3,98, situatã sub media eºantionului,
apare la femei, un nivel relativ ridicat totuºi.
Relaþiile cu ºefii direcþi au primit o valoare, pe total eºantion, de 4,01.
Valori situate sub media lotului investigat au rezultat la femei (3,98),
muncitori (3,97) ºi þãrani (3,93).
Valorile care evidenþiazã relaþiile pe orizontalã ºi verticalã reflectã, în
general, un climat psihosocial favorabil muncii, cooperãrii ºi întrajutorãrii
umane.
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Din calculul valorilor însumate ale condiþiilor fizice ºi sociale ale
muncii a rezultat un nivel mediu, la întregul lot cercetat, de 3,36, adicã o
satisfacþie moderatã a muncii. Faþã de cercetarea efectuatã1 în anii 19791980, când s-a obþinut pentru sfera calitãþii vieþii de muncã un nivel de 5,26
(pe o scalã cu 7 valori), în anul 1990 a rezultat un nivel de 3,36 (pe o scalã
cu 5 valori), deci o valoare mai scãzutã a percepþiei propriilor condiþii fizice
ºi sociale ale muncii.
Valori mai ridicate au rezultat la tehnicieni, maiºtri (3,59), intelectuali
(3,52), bãrbaþi (3,43), mediul urban (3,39, grupa de vârstã între 31-60 ani
(3,40).
Niveluri mai scãzute decât media pe eºantion total s-au obþinut pentru
mediul rural (3,31), muncitori (3,33), femei (3,28) ºi þãrani (3,23).
În concluzie, putem aprecia cã faþã de rezultatele cercetãrii, se
impune în viitor o intensificare a demersurilor pentru identificarea
sectoarelor ºi activitãþilor grele, critice, în ce priveºte condiþiile de muncã.
Dupã efectuarea acestei identificãri a locurilor de muncã critice
urmeazã gãsirea unor cãi de îmbunãtãþire a condiþiilor de muncã ºi, de
asemenea, evidenþierea direcþiilor de acþiune socialã pentru protecþia
salariaþilor.
Sunt necesare, de asemenea, cãutãri pentru creºterea gradului de
motivaþie, sporirea nivelului de satisfacþie în muncã, îndeosebi prin
perspectivele de promovare în viitor, salarizare ºi afirmare în profesie ºi la
locul de muncã.
4.2. Timpul liber
Studiul calitãþii vieþii impune desigur ºi abordarea unor aspecte ale
timpului liber. Mai întâi, este necesar sã facem câteva precizãri teoretice.
Timpul liber a fost privit în literatura de specialitate din diverse unghiuri, a
primit sensuri mai limitative sau mai extinse, în funcþie de raporturile cu
munca. Se poate face ºi o deliberare temporalã a timpului liber: zilnic,
sãptãmânal sau anual. ªi corelat cu aceasta, poate fi privit ºi conþinutul
activitãþilor de timp liber.
Din acest punct de vedere, al conþinutului activitãþilor de timp liber, se
poate remarce cã gama activitãþii este, foarte diversã, ele putând permite
atât recreerea ºi refacerea forþei de muncã, cât ºi continuarea activitãþii de
1

Zamfir, Cãtãlin (coord.), Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, Editura Academiei,
Bucureºti, 1984.
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muncã. Separarea între muncã ºi timp liber în acest ultim caz este mai greu
de fãcut. Dar, indiferent de raporturile existente între muncã ºi timpul liber,
nu putem aborda problema timpului liber din perspectivã hedonistã care
vede în omul aflat în perioada de refacere o fiinþã prin excelenþã inactivã,
aservitã plãcerii ºi capabilã doar de consum (produse ºi servicii). Calitatea
vieþii individului se situeazã la cote mai înalte în mãsura în care în perioada
timpului liber el este o fiinþã activã, folosind cât mai mult din talentul,
cunoºtinþele ºi inteligenþa sa. În legãturã cu aceasta, P. Jancard, spunea,
citându-l pe A. Sauvy: “Ceea ca se numeºte civilizaþia timpului liber riscã sã
fie în mod real civilizaþia trândãviei; or, omul trândav îºi pierde echilibrul ºi
devine adesea o povarã pentru societate”1. P. Jaccard dã acest avertisment
plecând de la ideile lui Dumasediar, care, în cartea Vers une civilisation du
loisir, îºi manifestã speranþa cã timpul liber sã nu dãuneze participãrii
sociale ºi dezvoltãrii personalitãþii.
Cercetarea pe care am efectuat-o ne-a permis sã surprindem
urmãtoarele aspecte în legãturã cu timpul liber: bugetul de timp liber al celor
investigaþi, care este reprezentat de perioada de timp dintr-o zi ce rãmâne
dupã încheierea programului de lucru; percepþia subiecþilor asupra timpului
liber (satisfacþia sau insatisfacþia faþã de condiþiile obiective de petrecere a
timpului liber sau faþã de modul în care îºi concep ei înºiºi programul de
timp liber); frecvenþa cu care subiecþii îndeplinesc diverse activitãþi în
perioada de timp liber pe care o au la dispoziþie; relaþia dintre satisfacþia faþã
de profesie ºi frecvenþa desfãºurãrii activitãþilor de timp liber.
1. Bugetul de timp liber. Pentru cunoaºterea mãrimii timpului liber s-a
utilizat în cercetare un indicator obiectiv: numãrul de ore de timp liber zilnic,
în medie, într-o zi lucrãtoare.
Tabelul nr. 1
Timpul liber zilnic

TOTAL
- Femei
- Bãrbaþi
- Urban
- Rural
1

Deloc
20,0
20,9
19,3
8,8
35,2

Pânã la 3 ore
37,7
37,6
37,6
37,5
37,8

Jaccard, Pierre, Psycho-sociologie du travail, 1966, p. 25.

-%Peste 4 ore
30,2
24,6
35,0
33,4
23,0
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- Persoane sub 25 de ani
- Persoane sub 30 de ani
- Persoane între 31 ºi 60 de ani
- Funcþionari
- Intelectuali
- Tehnicieni
- Þãrani
- Muncitori

Deloc
10,9
10,4
24,3
8,2
8,8
13,5
50,4
16,5

Pânã la 3 ore
34,1
39,9
39,5
51,5
44,1
44,5
36,1
44,5

Peste 4 ore
50,0
45,2
27,7
40,2
46,6
41,2
11,0
38,7

Datele oferite de tabel ne aratã cã mãrimea timpului liber variazã în
funcþie de vârsta subiecþilor (descrescãtor), ceea ce s-ar putea explica prin
mãrirea cuantumului obligaþiilor profesionale nu vârsta. Sesizãm, de
asemenea, situaþia deosebitã a categoriei socioprofesionale a þãranilor faþã
de celelalte categorii, literatura sociologicã consemneazã acest fapt
(aproape în întregime confirmat de datele noastre) cã noþiunea de timp liber
nu are acoperire în sfera vieþii þãrãneºti, pentru cã specificul muncii nu
permite delimitarea care în mod obiºnuit se face, între tipul de muncã ºi
timpul liber, dar se poate analiza prezenþa activitãþilor culturale, de
divertisment ºi recreere.
Tabelul ne aratã cã existã diferenþe în privinþa mãrimii timpului liber ºi
între femei ºi bãrbaþi. Aceste date cu caracter obiectiv ne ajutã sã putem
explica, mãcar parþial, diferenþele în perceperea vieþii, între femei ºi bãrbaþi
(a se vedea capitolul despre viaþa de familie).
O parte a timpului liber privit la scara unui an este cea destinatã
concediului. Nu am cules date care sã ne permitã sã facem comparaþia între
diverse categorii socioprofesionale din punct de vedere al volumului
concediului. Dar avem la dispoziþie alte informaþii care pun în evidenþã
existenþa unor deosebiri între aceste categorii din punct în vedere al calitãþii
timpului liber (ºi implicit al calitãþii vieþii). Astfel am conceput câteva variante
pe care le-am numit problematice de petrecere a concediului (subiecþii s-au
referit la situaþia din anul 1989): subiecþi care nu au avut deloc concediu;
subiecþi care în timpul concediului au lucrat pentru a obþine venituri; subiecþi
care ºi-au petrecut concediul acasã; subiecþi care ºi-au petrecut concediul
la þarã (se ºtie cã în asemenea situaþii, în general, persoana respectivã îºi
ajutã rudele la muncile agricole). Situaþia cea mai puþin satisfãcãtoare, deci
ponderea cea mai mare a acestor variante problematice, au dat-o subiecþii
din mediul rural ºi þãranii.
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2. Percepþia subiecþilor asupra timpului liber. Cercetarea noastrã a
pus în evidenþã o concordanþã între situaþia obiectivã ºi perceperea acesteia
de cãtre subiecþi. Dupã cum era de aºteptat, subiecþii care dispun de un
timp liber mai redus ca volum sunt mai puþin satisfãcuþi de acest aspect
decât cei care dispun de mai mult timp aflat în exclusivitate la dispoziþia lor.
Era deci de prevãzut cã subiecþii din mediul de rezidenþã rural ºi categoria
socioprofesionalã a þãranilor, care dispun de volumul de timp liber cel mai
redus, sunt cel mai puþin satisfãcuþi atât de modul de organizare a timpului
liber în familie, cât ºi, în general, de timpul liber. Modul de alcãtuire a
instrumentului de lucru ne-a permis însã o constatare mai nuanþatã.
Subiecþii au reacþionat într-o oarecare mãsurã diferit faþã de întrebarea care
viza organizarea timpului liber în familie, în raport cu modul în care au
apreciat timpul lor liber în general. S-a remarcat deci un grad de satisfacþie
mai ridicat faþã de organizarea timpului liber în familie, decât faþã de petrecerea timpului liber în general. Este posibil ca aceastã deosebire sã
derive din faptul cã în primul caz subiecþii au stabilit o relaþie de dependenþã
între puterea lor de decizie ºi organizarea timpului liber (de aici decurgând
un grad de libertate resimþitã mai mare ºi o satisfacþie mai mare). Timpul
liber apare în acest caz ca un produs al personalitãþii individului, ca o
expresie a stilului lui de viaþã. În al doilea caz subiecþii au raportat timpul
liber la condiþiile obiective, ºi ca urmare gradul de satisfacþie este mai redus.
Tabelul nr. 2
Satisfacþia faþã de timpul liber

TOTAL
- Femei
- Bãrbaþi
- Urban
- Rural
- Persoane sub 25 de ani
- Persoane sub 30 de ani

-%Organizarea timpului Petrecerea timpului
liber în familie
liber
Foarte satisfãcuþi ºi Foarte satisfãcuþi ºi
satisfãcuþi
satisfãcuþi
56,5
21,8
52,7
20,1
59,6
23,3
61,3
23,6
49,8
19,5
63,6
21,7
60,5
20,6
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Organizarea timpului Petrecerea timpului
liber în familie
liber
Foarte satisfãcuþi ºi Foarte satisfãcuþi ºi
satisfãcuþi
satisfãcuþi
- Persoane între 31 ºi 60 de ani
55,7
21,5
- Persoane peste 60 de ani
55,2
27,3
- Intelectuali
57,5
22,2
- Þãrani
39,5
19,5
- Muncitori
62,9
21,6

În planul subiectiv, al percepþiei, a putut fi urmãritã ºi corelaþia între
timpul liber ºi frecvenþa momentelor de satisfacþie din viaþã (prin formula lui
Pearson). Corelaþia semnificativã a dovedit cã timpul liber este o importantã
dimensiune a vieþii individului privitã pe coordonata ei temporalã, cu rol
deosebit în asigurarea unei calitãþi a vieþii ridicate.
3. Frecvenþa desfãºurãrii diverselor activitãþi de timp liber. Urmãrirea
acestei frecvenþe ne poate ajuta în cunoaºterea preferinþei subiecþilor pentru
anumite activitãþi. Dar aceasta sprijinã doar parþial formularea unei aprecieri
cu privire la modul în care ºi gradul în care activitãþile respective contribuie
la conturarea ºi dezvoltarea personalitãþii individului (precizãm aceasta
întrucât se ºtie cã o funcþie a timpului liber, care este relevantã pentru
cercetarea în domeniul calitãþii vieþii, este aceea de a favoriza dezvoltarea
personalitãþii prin diversificarea conþinutului activitãþii psihice. Astfel de
activitãþi pot duce la înnobilare spiritualã, dezvoltarea creativitãþii, îmbogãþirea volumului de cunoºtinþe, dezvoltarea capacitãþii de receptare adecvatã
a esteticului, interiorizarea normelor morale). Sporul de cunoaºtere pe
aceastã linie este adus de analiza conþinutului activitãþilor de timp liber, în
corelaþie cu depistarea necesitãþilor cãrora le rãspunde acest conþinut. În
funcþie de aceste considerente procedãm la o prezentare grupatã a
frecvenþei desfãºurãrii activitãþilor respective, pe tipuri de activitãþi:
a) activitãþi care au atât un rol de recreere cât ºi unul formaþi, în sensul
menþionat mai sus: vizitarea de muzee ºi expoziþii, frecventarea
spectacolelor, a emisiunilor TV, lecturã. Potrivit rãspunsurilor la
întrebãrile din chestionar s-au putut constata urmãtoarele:
− dupã cum era de aºteptat, nivelul de culturã îºi spune cuvântul,
influenþând frecvenþa desfãºurãrii activitãþilor. Ca urmare, frecvenþa
este mai mare la categorii profesionale cum ar fi: intelectuali, funcþionari, tehnicieni ºi, de asemenea, în mediul de rezidenþã urban.
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− factorul timp influenþeazã, de asemenea, aceastã frecvenþã, în
sensul cã un volum de timp mai mare se asociazã cu o frecventare
mai asiduã a acestor activitãþi. Se remarcã astfel o distanþare a
subiecþilor mai tineri în raport cu cei mai în vârstã, a bãrbaþilor în
raport cu femeile, a intelectualilor, tehnicienilor ºi funcþionarilor în
raport cu þãranii ºi muncitorii; argumente pentru aceeaºi idee aduce ºi frecvenþa mai mare a lecturii la femei, care, dispunând de un
volum de timp liber mai redus, preferã lectura în locul frecventãrii
spectacolelor, muzeelor ºi expoziþiilor. Similar, persoanele care
depãºesc vârsta de 60 de ani, la fel cu cele foarte tinere, practicã
lectura mai des decât persoanele între 31 ºi 60 de ani (care dispun
de ore mai puþine de timp liber).
− atitudinea pasivã în raport cu activitãþile de timp liber este doveditã
de frecventarea emisiunilor TV în detrimentul lecturii, la toate
categoriile de subiecþi. Explicaþia ar fi însã incompletã dacã am
neglija un aspect care particularizeazã pe români, cel puþin în
aceasta perioadã de timp care a trecut de la revoluþie: frustrarea
vreme îndelungatã de emisiuni care sã albã un aport pe linia
informãrii, a atractivitãþii, a instruirii, precum ºi rolul vital îndeplinit
de televiziune în timpul revoluþiei;
b) activitãþi care au rol cu precãdere recreativ ºi de refacere a forþei de
muncã: frecventarea prietenilor ºi a rudelor (activitate care are ºi o
funcþie specificã pe linia relaþiilor interumane), participarea la
petreceri, plimbãri, excursii, frecventarea restaurantelor. În legãturã
cu aceste forme de petrecere a timpului liber s-au impus unele
constatãri:
− ca ºi în cazul activitãþilor din grupa “a”, factorul timp influenþeazã
frecvenþa desfãºurãrii lor. Similitudinea se menþine ºi în privinþa
diferenþierii categoriilor de subiecþi dupã vârstã, sex, profesie.
− activitãþile de genul: plimbãri, excursii, îndeplinesc un rol
compensator pentru categoriile profesionale ce desfãºoarã
activitãþi de muncã cu un conþinut mai mult intelectual ºi sedentar
ºi pentru mediul de rezidenþã urban.
− preferinþa pentru o activitate sau alta depinde ºi de opþiunile
indivizilor, de stilul lor de viaþã, deci de criteriile valorice
operaþionale pentru ei. Ideea se impune în condiþiile în care se
remarcã în cazul subiecþilor noºtri cã muncitorii, care locuiesc în
mediul urban cu preponderenþã, manifestã în mai micã mãsurã
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decât celelalte grupuri cu mediul de rezidenþã urban preferinþã
pentru excursii; în schimb, ei frecventeazã mai mult restaurantele.
În acest context s-ar impune sã corelãm opþiunea respectivã cu
conþinutul muncii. B. Gardell susþine într-un articol cã un astfel de
mod de petrecere a timpului liber, cu un grad sporit de alienare,
corespunde unei apatii, unei înstrãinãri faþã de muncã ºi existenþã
în general1. Considerãm cã situaþia este cu atât mai mult valabilã
pentru þara noastrã, care nu face parte din grupul þãrilor dezvoltate.
S-a remarcat, de asemenea, o diferenþã clarã între bãrbaþi ºi femei
în ceea ce priveºte frecventarea restaurantelor (frecvenþã mai
mare la bãrbaþi). Este vorba ºi în acest caz despre un stil de viaþã:
stilul de viaþã al bãrbaþilor care exclud femeile ca partener de
petrecere a timpului liber, ceea ce reprezintã o sursã importantã a
conflictelor intrafamiliale ºi a disoluþiei relaþiilor dintre soþi;
c) activitãþi care pot avea atât un rol recreativ cât ºi unui formativ:
cultivarea hobby-urilor. Din acest punct de vedere, subiecþii noºtri sau diferenþiat în funcþie de factorul timp, la fel ca la celelalte tipuri de
activitãþi: respectiv cei ce dispun de mai mult timp se consacrã în mai
mare mãsurã acestor activitãþi;
d) activitãþi cu rol specific: de echilibrare psihicã ºi spiritualã. Este vorba
în cazul de faþã de prezentarea bisericii. Faptul cã s-a remarcat o
frecvenþã mai mare la categoriile femei, þãrani ºi mediul de rezidenþã
rural, ne îndreptãþeºte sã presupunem cã se manifestã în cazul
acesta, un caracter compensator al respectivei activitãþi. Situaþia
permite o completare: în condiþiile propagandei ateiste desfãºurate de
regimul comunist, aceastã activitate de frecventare a lãcaºurilor de
cult s-a fãcut totuºi în mai mare mãsurã în mediile mai conservatoare,
ceea ce a implicat ºi un aspect pozitiv: menþinerea unor tradiþii
spirituale (anexa nr. 14).
4. Relaþia dintre satisfacþia faþã de profesie ºi frecvenþa desfãºurãrii
activitãþilor de timp liber. Literatura psihosociologicã s-a ocupat îndeaproape
de relaþiile dinamice dintre muncã ºi timp liber. În unele lucrãri s-au urmãrit
aceste relaþii plecând de la motivaþia faþã de muncã ºi activitãþile de timp
liber. “Evoluþia motivaþiei în muncã poate produce schimbãri importante în
intensitatea ºi calitatea motivelor care susþin alte activitãþi, facilitând
1

Gardell, Bertil, “Reactions at work and their influence on nonwork activities: An analysis
of a sociopolitical problem in affluent societies”, în Human Relations, 29, 1976, p. 892.
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dezvoltarea motivaþiei intrinseci a acestor activitãþi”1. B. Gardell
menþioneazã în acelaºi sens: “În mãsura în care munca ocupã arealul
central al vieþii unui individ atât cantitativ cât ºi calitativ, condiþiile economice
ºi sociotehnice care se învecineazã cu munca vor continua sã albã semnificaþii pentru individ în spaþiul altor roluri ale vieþii sale ºi în relaþie cu
utilizarea timpului sãu liber”2.
Datele obþinute în cercetarea noastrã au permis surprinderea unor
corelaþii semnificative între mulþumirea faþã de profesie, pe de o parte, ºi
frecventarea muzeelor, expoziþiilor, spectacolelor, practicarea sporturilor,
cultivarea hobby-urilor, desfãºurarea de activitate politicã, pe de altã parte.
În schimb, frecventarea bisericii ºi a emisiunilor TV se aflã într-o relaþie de
inversã proporþionalitate cu satisfacþia în muncã. Ceea ce subliniazã din nou
caracterul compensatoriu al îndeplinirii acestor activitãþi. Precizãm cã
aceste corelaþii au un caracter relativ totuºi, datoritã faptului cã ele trimit nu
la conþinutul activitãþilor respective, ci la frecvenþa desfãºurãrii lor.

5. Dimensiunea subiectivã a calitãþii vieþii
5.1. Valoarea subiectivã a prezentului în elaborarea proiecþiilor
referitoare la calitatea vieþii
Pe drept cuvânt se subliniazã caracterul profund umanist al cercetãrii
calitãþii percepute a vieþii, ca mijloc de înþelegere a determinãrilor acþiunilor
omului. În acelaºi timp se impune sã relevãm capacitatea de proiectare a
mediului în individ, în acþiunile ºi gândurile sale. Astfel cã, într-o mãsurãtoare de genul aceleia pe care dorim sã o întreprindem, vom obþine o
reflectare a mediului, reflectare care nu este alta de cât proiecþia individului
însuºi.
Ca fapt cognitiv de primã importanþã, percepþia asociatã schimbãrii,
curgerii timpului genereazã o imagine globalã nu lipsitã uneori de neliniºte,
tulburare, îngrijorare dând în asemenea cazuri conþinut angoasei de
schimbare. Aceasta reprezintã în fapt o proiecþie a neliniºtii prezentului spre
cele douã direcþii temporale trecut ºi viitor.
Diagnosticarea schimbãrii, percepþia ei de cãtre subiecþi, presupun
compararea trecutului ºi viitorului cu percepþia subiectivã a prezentului.
1

Mamali, Cãtãlin, Balanþã motivaþionalã ºi coevoluþie, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1981, p. 182.
2
Gardell, Bertil, op. cit., p. 894.
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Situarea în prezent presupune însãºi normalitatea autonomiei
funcþionale a personalitãþii, în expresia lui Gordon Allport, fapt pentru care
am considerat cã modul în care fiecare om îºi apreciazã aºezarea în lume
este semnificativ în percepþie schimbãrii.
În funcþie de gradul de valorizare a acestuia, pe care l-am asimilat
prezentului, din comparaþia cu experienþa trecutului ºi aºteptarea de viitor ar
putea sã rezulte urmãtoarele situaþii: o bunã apreciere a prezentului poate
sã însemne o imagine negativã despre trecut, considerat depãºit, sau
pozitivã în cazul în care nimic nu pare cã s-a schimbat. În ceea ce priveºte
viitorul o percepþie pozitivã a prezentului poate genera o imagine pozitivã ca
expresie a speranþei netulburate care dominã subiectiv. Orice minare a
sensului subiectiv al prezentului va avea ca reflex o mai bunã evaluare a
trecutului ºi o imagine mai puþin bunã a viitorului.
Mai existã ºi posibilitatea ca prezentul resimþit ca o stare frustrantã sã
se proiecteze într-un viitor optimist. În aceastã situaþie viitorul devine sfera
capabilã sã înglobeze elementele cognitive disonante generate de prezent
ºi sã rezolve astfel sentimental de frustrare.
Astfel cã percepþia schimbãrii nu este decât reflexul situaþiei
construite subiectiv a prezentului asupra lumilor concepute ale trecutului ºi
viitorului.
Dimensiunea lumii prezente, care contureazã aºezarea omului în
lumea sa, este puternic implicatã în construirea imaginii subiective a
prezentului, care porneºte tocmai de la perceperea afectivã a sinelui ca
raport între interior ºi exterior.
Starea de integrare-alienare este de fapt expresia gradului de
structurare a personalitãþii ºi prin chiar aceasta a gradului de integrare în
lume. Este evident cã starea de alienare, sinonimã între anumite limite cu
un anumit nivel al dependenþei faþã de exterior, este ºi o expresie a
neintegrãrii.
Prin urmare este de conceput cã o personalitate capabilã de a se
conþine are simultan sentimentul unei bune trãiri a prezentului, legatã de
puterea de a se ridica deasupra împrejurãrilor, fie ele oameni sau situaþii.
Ancheta care a avut ca scop realizarea unei diagnoze a calitãþii vieþii
a angajat pe subiecþi, prin rãspunsurile lor, într-un efort de proiectare a
propriilor lor individualitãþi.
Analiza rãspunsurilor la întrebarea destinatã sã ne lãmureascã
caracteristicile “lumii prezente” ne ajutã sã cunoaºtem în acelaºi timp ºi
poziþia subiectului în cadrul ei.
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Aºadar, dupã experienþa lor, subiecþii au stabilit urmãtoarele
caracteristici pentru lumea prezentã:
− individualism;
− neîncredere în ceilalþi oameni;
dar ºi,
− permisivitatea mediului social faþã de încercãrile de realizare ale
individului;
− comprehensivitatea (în raport cu viaþa);
− capacitatea oamenilor de a se schimba;
− capacitatea omului de a schimba lumea;
− utilitatea vieþii;
− evoluþia evenimentelor spre bine.
Tabelul nr. 1
-%Ade- Parþial Inde- Parþial Adevãrat adecis
ade- vãrat
vãrat
vãrat
Oamenii se preocupã de
propriile lor interese
32,3
Nu poþi avea încredere
în ceilalþi oameni
18,6
Adesea nu pot realiza
ceea ce doresc pentru
cã evenimentele îmi
sunt potrivnice
13,8
Viaþa este atât de complicatã încât nu poþi sã o
înþelegi
10,6
Oamenii nu pot
fi schimbaþi
9,2
Experienþa aratã cã nu
este bine sã ridici unele
probleme datoritã
consecinþelor neplãcute 13,0
Oamenii nu pot schimba
nimic din cursul evenimentelor
5,7

23,9

13,8

20,7

30,1

18,1

27,4

23,9

20,0

27,1

15,7

18,5

27,2

12,5

13,2

31,9

15,4

19,0

27,3

9,8

13,5

28,0

Sunt mulþi oameni
9,0 care se gândesc ºi la
ceilalþi, nu numai la ei
Poþi avea încredere în
5,6 ceilalþi oameni
1 Când îmi propun un
lucru reuºesc sã-l
realizez
5,0
Dacã faci un efort poþi
înþelege de ce lucru27,5 rile se petrec aºa cum
se petrec
Oamenii pot fi schim33,0 baþi cu rãbdare ºi tact
Cei care pun deschis
problemele ºi luptã
pentru soluþionarea lor
25,0 reuºesc pânã la urmã
Oamenii pot contribui
la schimbarea cursului
42,7 evenimentelor
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Ade- Parþial Inde- Parþial Adevãrat adecis
ade- vãrat
vãrat
vãrat
Am sentimentul cã ceea
ce fac nu are niciun sens 3,6
Lucrurile par sã meargã
din ce în ce mai prost nu pare sã fie nicio
schimbare în bine
8,7

8,3

15,4

25,8

11,7

18,1

30,9

Am sentimental cã
46,6 ceea ce fac este util
Lucrurile evolueazã
pânã la urmã într-o direcþie bunã
30,2

Faþã de aceastã structurã a rãspunsurilor valabile pentru întregul
eºantion remarcãm urmãtoarele diferenþieri ale unor categorii de subiecþi.
Bãrbaþii sunt mai puþin încrezãtori în capacitatea omului de a înþelege
lumea decât femeile, favorizate poate de darul empatiei.
Þãranii manifestã opiniile cel mai bine individualizate în raport cu
întregul eºantion. Ei sunt mai încrezãtori în oameni, chiar dacã îi considerã
mai greu de schimbat. Nu cred în mare mãsurã în capacitatea omului de a
schimba cursul evenimentelor, fãcând poate apropierea cu procesul agricol
în care singura atitudine demnã de un om este aceea de înþelegere ºi
urmare a proceselor naturii. Atitudinea þãranului în faþa lumii, datã de o
adâncã înþelepciune, este similarã cu atitudinea în faþa naturii ºi sperã în
mai mult bine.
Funcþionarii resimt dependenþa faþã de mediul predilect prin teama
consecinþelor ce ar putea decurge din “ridicarea unor probleme” ºi simt cã
evenimentele le sunt potrivnice, iar oamenii nu pot fi schimbaþi.
Intelectualii cred mai mult în oameni, cu toate cã se îndoiesc de
posibilitatea de a-i schimba.
Muncitorii ºi tehnicienii sperã cã lumea va fi mai bunã deºi nu o pot
înþelege ºi se resimt de pe urma potrivniciei evenimentelor.
Locuitorii din rural manifestã o stare de înþelegere bunã cu tentã
scepticã, singura care-i deosebeºte de orãºeni. Aceºtia din urmã sunt mai
stenici, sau poate mai obiºnuiþi cu dinamica punerii problemelor, a nevoii de
schimbare ºi a condiþiilor de înþelegere a situaþiei în viaþã.
La tineri, tipic, mediul este ostil dar existã curajul de a înfrunta lumea.
Diagnosticarea percepþiei schimbãrii a avut ca elemente cele douã
proiecþii ale prezentului spre trecut ºi viitor. Subiecþii au avut prilejui sã
realizeze o evaluare a prezentului gândindu-se într-o primã etapã: cum
stãteau lucrurile acum zece ani în raport cu prezentul.
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Prezentãm structura rãspunsurilor pentru întreg eºantionul în tabelul
nr. 2.
Tabelul nr. 2
-%O lume mai ameninþatã
de rãzboi
Inegalitãþi economice mai
accentuate
Incorectitudine mai
mare în societate
Control mai scãzut al
fiecãruia asupra
treburilor publice
Oameni mai nefericiþi

1

2

3

31,3

34,0

33,9

39,4

33,9

26,1

47,9

30,8

20,3

51,1
43,2

28,4
35,8

19,2
20,3

O lume mai sigurã,
mai paºnicã
Egalitate economicã
mai mare între oameni
Corectitudine mai
mare în societate
Control mai mare

Oameni mai fericiþi

Pentru interpretarea rãspunsurilor am luat în considerare frecvenþele
relative maxime cu care au fost apreciate stãrile de lucruri glisând dinspre
trecut spre prezent.
Situaþia prezentului faþã de trecut, descrisã dupã cinci dimensiuni ale
lumii, este urmãtoarea.
− în prezent lumea este la fel de ameninþatã de rãzboi ca ºi în trecut;
− inegalitãþile economie sunt mai puþin accentuate;
− incorectitudinea este mai micã;
− controlul este mai ridicat;
− oamenii sunt mai puþin nefericiþi.
Ca sã vedem cât de stabilã poate fi aceastã imagine despre prezent
ºi sã reevaluãm realmente prezentul am însumat frecvenþele mai mici ale
rãspunsurilor care exprimã neutralitate faþã de problema pusã ºi o apreciere
mai bunã a trecutului. Obþinem astfel o puternicã tulburare a imaginii
prezentului, o expresie difuzã a incertitudinii care ar putea sã însemne
“lucrurile nu s-au prea schimbat ba chiar se pare cã se putea mai bine în
trecut”.
Din aceastã perspectivã prezentul luminat de speranþa de mai bine, ni
se pare neconsolidat în sufletele oamenilor, care manifestã tendinþe de
refugiere într-un trecut oricum depãºit ºi, prin aceasta, mai lipsit de pericole
ca oricare timp.
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Rãspunsurile bãrbaþilor cuprinºi în eºantion reproduc întocmai
structura rãspunsurilor pozitive, aºa cum am detaliat deja. În contrapondere,
puþin mai accentuatã se manifestã incertitudinea prezentului în rãspunsurile
pãrþii feminine a eºantionului. Pentru femei este limpede cã evenimentele
recente cu aspecte agonale n-au trecut fãrã urme. Aºa se face cã aproape
jumãtate dintre femei exprimã pãrerea cã trecutul a fost o lume mai paºnicã,
mai sigurã, chiar dacã mai plinã de nedreptãþi economice, incorectitudine,
control scãzut ºi oameni nefericiþi.
În ceea ce priveºte vârsta, cu excepþia populaþiei de peste 50 de ani,
toate grupele se vãd marcate de aceleaºi aspecte “rãzboinice” ale lumii
prezente, menþionând cu o frecvenþã susþinut mai mare cã vremurile trecute
au fost mai paºnice.
În rest o apreciere unanimã a prezentului mai bun faþã de trecut,
minatã de aceeaºi dispersare în incertitudine.
Legate de statutul profesional, rãspunsurile la aceeaºi întrebare
exprimã o poziþie relativ similarã pentru categoriile funcþionari, intelectuali,
cu o dozã mare de neîncredere în prezent pentru aproape trei sferturi din
numãrul de subiecþi, cu accent pe inegalitatea economicã ºi nefericire.
Muncitorii apreciazã mai bine prezentul decât intelectualii ºi
funcþionarii, la fel ºi þãranii, cu specificarea faptului cã valorile luate de
frecvenþele relative maxime ale rãspunsurilor favorabile sunt cele mai mari
pentru þãrani care se situeazã prin aceasta cel mai bine în relativismul prezentului.
O mare anxiozitate se manifestã la populaþia urbanã faþã de cea
ruralã, exprimatã prin oroarea de rãzboi, care impregneazã prezentul, ºi
accentul pus pe nefericirea oamenilor.
Rãspunzând la solicitarea: gândiþi-vã acum cum va arãta lumea peste
10 ani în raport cu prezentul, subiecþii anchetei au proiectat prezentul în viitor.
Iatã cum se structureazã rãspunsurile la aceastã întrebare:
Tabelul nr. 3
-%1
O lume mai ameninþatã de
rãzboi
Inegalitãþi economice mai
accentuate
Incorectitudine mai mare în
societate

2

3

O lume mai sigurã, mai
28,4 27,5 43,9 paºnicã
Egalitate economicã mai
42,4 26,3 30,6 mare între oameni
Corectitudine mai mare în
29,9 34,7 39,6 societate
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1
Control mai scãzut al fiecãruia
asupra treburilor publice
Oameni mai nefericiþi

2

3

Control mai mare
21,1 31,2 46,6
17,5 36,1 45,8 Oameni mai fericiþi

Gândul cel mai neliniºtitor se proiecteazã pregnant în acea tendinþã
generalã de a accepta cã în viitor inegalitãþile economice se vor accentua.
Se dovedeºte cã celelalte trãsãturi, spre o reducere a disonanþei, cautã a se
atenua în viitor; adicã lumea va fi mai corectã, mai paºnicã, va beneficia de
mai mult control ºi oamenii vor fi mai fericiþi.
O singurã categorie scapã acestei disonanþe: este vorba despre
þãrani ºi în.general acea parte a populaþiei anchetei care locuieºte în rural.
Punem acest fapt pe seama percepþiei stratificãrii sociale specifice
pentru fiecare mediu de rezidenþã urban ºi rural ºi pe proiectarea lor în
viitor. În timp ce în mediile cu multe trepte în prezent se vede augmentatã în
viitor, nediferenþierea socialã a mediului rural nu creeazã prin proiecþie nicio
neliniºte.
În concluzie putem afirma cã în percepþia schimbãrii se remarcã un
puternic impact al situaþiei prezente, caracteristice unei epoci de tranziþie în
care coexistã pentru toþi oamenii neliniºtea cu speranþa, dar suntem în
mãsurã sã apreciem cã la momentul anchetei speranþa era mai puternicã.
Din acest punct de vedere, semnificaþia momentului pentru populaþia
anchetei este pozitivã, fiind un reflex puternic al amplelor evenimente care iau premers.
Este bine reliefat de cãtre rãspunsurile care descriu dimensiunea
lumii prezente faptul cã cele mai defavorabile se referã la douã aspecte ale
acestei lumi care descriu conþinutul unor relaþii interpersonale (oamenii se
ocupã numai de propriile lor interese ºi nu poþi sã ai încredere în oameni).
Atitudinea implicatã de aceste douã categorii de rãspunsuri este net
detaºatã de o alta care se referã la situaþii sociale mai generale ca:
“evenimentele îmi sunt potrivnice” sau “nu pot schimba cursul
evenimentelor” dominatã de un optimism majoritar.
Rãspunsul “oamenii nu se ocupã decât de propriile interese” reflectã
insatisfacþia pentru o relaþie interpersonalã în care participarea se relevã
parþialã din punctul de vedere al celuilalt. Întregind imaginea, cel de al
doilea rãspuns “nu poþi avea încredere în celãlalt” dã expresie incapacitãþii
proprii de participare plenarã. Relaþia interpersonalã apare alienatã.
Percepþia aproapelui exprimã un oarecare gol care înconjoarã fiinþa, dincolo
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de care se poate sã fie ceva bun, lucru care reiese din rãspunsurile la celelalte aspecte ale lumii, raportarea la evenimente, sensul vieþii etc.
Mai rãmâne deci, pentru fiecare, speranþa în realizarea principiului
general al societãþii ºi credinþa cã astfel lucrurile pot merge spre bine.
5.2. Satisfacþie/insatisfacþie în viaþã
Analiza aspectelor legate de satisfacþie ºi insatisfacþie presupune
abordarea lor în cadrul oferit da teoria nevoilor ºi motivaþiei umane.
Curentul umanist subliniazã faptul cã, în general, viaþa oamenilor este
dominatã de nevoia generalã de actualizare, de realizare a unor obiective
de afirmare a personalitãþii, mai mult decât de nevoile unui simplu echilibru
cu mediul înconjurãtor, generator în multe circumstanþe de frustrare.
Satisfacþiile ºi insatisfacþiile apar ca rezultate ale unui efort de dezvoltare
umanã, dincolo de încercãrile permanente de depãºire a frustrãrilor mãrunte
ce pot apare la tot pasul.
Din acest punct de vedere cele opt componente ale satisfacþiei cu
care au fost confruntaþi subiecþii anchetei reprezintã complexe de nevoi, aºa
cum se întâlnesc ele în viaþã: profesia, locul de muncã, modul de petrecere
a timpului liber, viaþa de familie, veniturile, viaþa politicã, viaþa de zi cu zi,
realizãrile în viaþã. Ele încorporeazã atât nevoile de bazã ale existenþei
fizice, securitate, apartenenþã, cât ºi nevoi superioare legate de stima de
sine ºi autorealizare.
Structura rãspunsurilor (pentru eºantionul total) este prezentatã în
tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Nivelul satisfacþiei (N = 2050)
Domeniu
Profesia
Locul de muncã
Mod de petrecere a
timpului liber
Viaþa de familie
Veniturile

Foarte
puþin
4,8
5,1

Puþin

Mult

11,3
14,2

Nici mult,
nici puþin
36,6
35,4

14,0
2,6
10,6

23,2
5,7
21,3

37,5
23,2
48,9

18,2
42,0
14,0

33,9
30,7

-%Foarte
mult
13,0
10,7
3,6
23,1
3,4
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Domeniu
Viaþa politicã
Viaþa de zi cu zi
Realizãrile în viatã

Foarte
puþin
19,8
5,6
5,9

Puþin
26,9
16,0
15,4

Nici mult,
nici puþin
34,3
47,4
44,0

Mult
12,4
26,2
26,5

Foarte
mult
4,2
4,2
7,9

Ceea ce remarcãm este valoarea relativ scãzutã a rãspunsurilor de
“foarte puþin” faþã de celelalte, ceea ce sugereazã disponibilitatea populaþiei
la nevoile superioare (conform teoriei lui Maslow).
Între toate sursele de satisfacþie/insatisfacþie, cea care focalizeazã
circa jumãtate din populaþia anchetei, veniturile realizeazã cea mai
echilibratã îmbinare de nevoi umane, fiind în acelaºi timp expresia
percutantã a modului social de existenþã ºi recunoaºtere.
Dincolo de aceastã valoare focar, populaþia anchetei se aflã în situaþia
de a-ºi exprima insatisfacþia faþã de veniturile pe care le obþine, mai mult
decât satisfacþia de pe urma acestora.
Bãrbaþii sunt mai mulþumiþi de veniturile lor decât femeile. Cei mai
nemulþumiþi de veniturile obþinute sunt între categoriale profesionale
funcþionarii, iar în ceea ce priveºte categoriile de vârstã, persoanele între 25
ºi 30 ani.
Satisfacþia privind veniturile obþinute din muncã îi situeazã pe þãrani
pe primul loc între categoriile profesionale. Între categoriile de vârstã,
satisfacþia în raport cu veniturile creºte o datã cu înaintarea în ani.
Concluzia acestei structuri induce ideea cã veniturile reprezintã una din
motivaþiile cele mai vii care animã populaþia pe toatã durata vieþii active.
În cea mai mare mãsurã, populaþia anchetei este nemulþumitã de
viaþa politicã. Am putea considera chiar cã aceasta este cea mai mare
sursã de insatisfacþie atât pentru bãrbaþi cât ºi pentru femei.
Cea mai mare satisfacþie o aduce subiecþilor viaþa de familie. Aflatã
între doi poli ai structurii sociale, familia ºi colectivitatea în ansamblul sãu,
populaþia anchetei exprimã precumpãnirea satisfacþiei personale faþã de cea
socialã, caracterul de tampon al familiei pentru puternicele insatisfacþii provocate de un mediu social în general ostil.
În ceea ce priveºte tendinþa de actualizare pe care o exprimã în cea
mai mare mãsurã componenta “realizãri personale de pânã la momentul
anchetei” se relevã acelaºi nivel mijlociu, predominând totuºi tendinþa spre
satisfacþie.
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Bãrbaþii manifestã mult mai multã ambiþie din punctul de vedere al
realizãrilor propriei lor existenþe, fapt pe care îl decelãm atât în
nemulþumirea mai accentuatã faþã de cea exprimatã de eºantionul feminin,
dar ºi în procentul mai consistent al bãrbaþilor care se considerã mulþumiþi
cu rezultatele lor în comparaþie cu femeile.
Din punctul de vedere al mediului de rezidenþã, populaþia din rural se
situeazã înaintea celei din urban, în ceea ce priveºte satisfacþia ce decurge
din realizãrile vieþii, fapt datorat probabil þãranilor, care, între categoriile
profesionale, sunt de asemenea cei mai satisfãcuþi de cele obþinute în
decursul existenþei.
Cãutând sã decelãm care dintre dimensiuni vor avea cea mai
însemnatã contribuþie la realizarea satisfacþiei, aºa cum se prezintã aceasta
în rãspunsurile populaþiei anchetate, concluzionãm cã în ordinea prioritãþilor,
dupã viaþa de familie se situeazã locul de muncã. Aceasta este o
caracteristicã a unei populaþii care trãieºte într-un mediu social în care se
pune un accent deosebit pe producþie ºi-l lipseºte pe om de alte
compensaþii.
O atenþie deosebitã suscitã rãspunsurile privitoare la viaþa de zi cu zi,
dând ceea ce ar însemna satisfacþia generalã: circa jumãtate din populaþia
care rãspunde la anchetã îºi acceptã existenþa cu moderaþie, luând viaþa la
modul natural, dincolo de bine ºi rãu.
Cei mai mulþumiþi de viaþa lor de zi cu zi sunt þãranii, iar cei mai
nemulþumiþi sunt funcþionarii.
Semnificativã poate fi ºi proporþia apropiatã a celor care indicã un
nivel scãzut de insatisfacþie în raport cu locul de muncã, viaþa de zi cu zi, ºi
ceea ce au realizat în viaþã (în jurul valorii 5), ceea ce întãreºte importanþa
locului de muncã în realizarea personalã a indivizilor (anexa nr. 15)
Prezentând sub o formã mai concentratã aceleaºi aspecte ale
satisfacþiei ºi insatisfacþiei faþã de propria viaþã, între valorile privind
frecvenþa momentelor de bucurie ºi mulþumire ºi respectiv insatisfacþii ºi
necazuri, au conturat urmãtoarea structurã:

Momentele de bucurie ºi
mulþumire în viaþã
Momentele de insatisfacþie
ºi necazuri

Foarte
rare

Rare

Nici dese,
nici rare

Dese

Foarte
rare

5,0

21,6

58,6

12,8

1,9

3,3

26,0

48,9

17,7

4,0

235
Un optimism moderat, am putea spune cã este semnificaþia.
concentratã în datele prezentate mai sus.
Ponderea cea mai mare a rãspunsurilor o deþin valorile mijlocii. Este
ca ºi cum rãspunsurile s-ar formula: “existã ºi bucurii, existã ºi necazuri”.
Se relevã prin aceasta acelaºi aspect al vieþii ca valoare în sine, care
nu necesitã neapãrat densitate de evenimente.
Viaþa este descrisã de viziunea subiectivã, aºa cum rezultã ea din
tabelul de mai sus, ca o curgere, un proces mai degrabã decât o suitã de
momente semnificative.
Rezultatele relevã în mod îmbucurãtor o adâncime de atitudine
umanã exprimatã pregnant. Este vorba despre faptul cã experienþele de
vârf, care au o influenþã covârºitoare asupra evoluþiei personalitãþii, nu se
însoþesc în mod obiºnuit cu sentimente de satisfacþie sau insatisfacþie, ci cu
o trãire mai profundã de unitate a existenþei proprii (anexa nr. 16).

III. ANALIZA COMPARATIVÃ A CALITÃÞII VIEÞII
Studiul consacrat diferitelor componente ale calitãþii vieþii a fost în
mãsurã sã releve o serie de aspecte ce le caracterizeazã pe flecare în
parte, fie aceste elemente de naturã obiectivã, fie percepþii, evaluãri sau
stãri de satisfacþie/insatisfacþie.
De aceastã datã ne propunem sã elaborãm o perspectiva
comparativã asupra calitãþii vieþii în România, aºa cum rezultã aceasta din
ancheta desfãºuratã în lunile mai-iunie 1990. Modelul de analizã este
constituit din 26 de indicatori, urmãrindu-se a fi reprezentate toate
componentele calitãþii vieþii. Au fost reþinuþi 21 de indicatori de percepþie
privind: starea de sãnãtate, frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã,
securitatea personalã, relaþiile din familie ºi cu vecinii, mediul ambiant ºi
confortul locuinþei, administrarea localitãþilor, veniturile gospodãriei familiale,
aprovizionarea cu mãrfuri alimentare ºi nealimentare, prestãrile de servicii,
instituþiile publice, drepturile omului, conducerea societãþii, posibilitãþile de
recreere ºi de petrecere a timpului liber; un indicator de satisfacþie faþã de
viaþa de zi cu zi; patru indicatori prin care se exprimã eventualele temeri ale
populaþiei în legãturã cu ºomajul, conflictele sociale, securitatea personalã
ºi creºterea preþurilor.
În prezentarea rezultatelor demersului comparativ vor fi evidenþiate
douã planuri: o primã perspectivã se realizeazã prin comparaþiile între
diferitele domenii (indicatori) ale (ai) calitãþii vieþii, a doua perspectivã constã
în compararea datelor ce caracterizeazã grupuri de populaþie, constituite
dupã criterii demografice, rezidenþiale ºi ocupaþionale, în privinþa diagnozei
calitãþii vieþii. Informaþiile se referã la 14 grupuri de populaþie: bãrbaþi, femei,
tineri, adulþi, vârstnici; rural, urban, þãrani, muncitori, funcþionari cu studii
medii, tehnicieni, cadre cu studii superioare, pensionari, casnice.
Analiza informaþiilor prezentate în tabelul conþinând elementele de
diagnozã a calitãþii vieþii pentru ansamblul eºantionului permite delimitarea
unor grupãri de indicatori în funcþie de aprecierile emise de subiecþi. Pentru
uºurinþa comparaþiei au fost introduse trei niveluri valorice: înalt, mediu ºi
scãzut, deºi iniþial datele au fost culese pe scale de câte 5, 4 sau 3 grade
de intensitate. Rezultatele conduc la constituirea a ºase grupãri în ceea ce
priveºte aprecierea calitãþii vieþii: trei astfel de grupãri se referã la obþinerea
de frecvenþe majoritare la câte unul din cele trei niveluri valorice; a patra
grupare provine din repartiþia cvasiegalã a frecvenþelor pe nivelurile valorice;

237
iar celelalte douã sunt compuse din tendinþele spre una din extreme (mediuînalt ºi, respectiv, mediu-scãzut).
Gruparea indicatorilor ºi frecvenþelor care dau clasificarea, pornind de
la datele prezentate în tabel se prezintã astfel:
a) ºase elemente percepute preponderent pozitiv, (cu peste 50% din
frecvenþe la nivelul valoric “înalt”): relaþiile cu vecinii (84,7%),
confortul locuinþei (71,1%), localitatea (69,7%), relaþiile de familie
(65,1%), starea de sãnãtate (63,0%), mediul ambiant (53,8%);
b) ºapte elemente percepute la nivelul mediu spre “înalt”: condiþiile de
muncã (însumarea celor douã niveluri conduce la o valoare de
82,6%), teama scãzutã faþã de ºomaj (80,9%), conducerea
societãþii (79,9%), satisfacþia faþã de viaþa de zi cu zi (77,8%),
asistenþa sanitarã (75,5%), aprovizionarea cu bunuri alimentare
(72,9%), învãþãmântul (70,7%);
c) un element perceput preponderent (58,6%) la nivel mediu:
frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã;
d) douã elemente percepute cu valori relativ egal distribuite, câte o
treime pe cele 3 niveluri valorice: administrarea localitãþilor,
securitatea personalã;
e) ºase elemente percepute la nivelul mediu spre scãzut: respectarea
drepturilor cetãþeneºti (69,9%), instituþiile publice (71,9%),
transportul în comun (72,6%), posibilitãþile de petrecere a timpului
liber (74,7%), teama pentru securitatea personalã (77,3%) ºi
pentru izbucnirea de conflicte sociale (79,1%);
f) patru elemente percepute preponderent negativ: prestãrile de
serviciu (51,2%), aprovizionarea cu bunuri nealimentare (57,2%),
teama de creºterea preþurilor (63,3%), veniturile gospodãriei
familiale (63,6%).
Diagnoza calitãþii vieþii
Eºantion naþional (N = 2050)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Indicatori
Starea de sãnãtate
Frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã
Securitatea personalã
Relaþiile din familie

Înalt
63,0
14,7
29,0
65,1

- în procente Nivel
NonMediu Scãzut rãspuns
28,7
8,1
0,2
58,6
26,6
0,1
36,0
33,4
1,6
23,2
8,3
3,4
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Nr.
crt.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Indicatori
Mediul ambiant
Localitatea
Administrarea localitãþii
Transportul în comun
Locuinþa
Condiþiile de muncã
Veniturile gospodãriei
Relaþiile cu vecinii
Aprovizionarea cu bunuri alimentare
Aprovizionarea cu bunuri nealimentare
Prestãrile de servicii
Asistenþã sanitarã
Calitatea învãþãmântului
Instituþiile publice
Respectarea drepturilor cetãþeneºti
Conducerea societãþii
Posibilitãþi de petrecere a timpului liber
Satisfacþia faþã de viaþa de zi cu zi
Temeri în legãturã cu:
ªomaj
Conflicte sociale
Securitatea personalã
Creºterea preþurilor

Nivel
NonÎnalt Mediu Scãzut rãspuns
53,8 27,4
17,6
1,2
69,7 24,2
5,2
0,9
30,5 37,8
30,4
1,3
23,1 27,9
44,7
4,3
71,1 20,7
7,5
0,7
46,5 36,1
15,5
1,9
4,4
30,7
63,6
1,3
84,7 12,2
1,8
1,3
37,1 35,8
26,5
0,6
15,5 26,5
57,2
0,8
15,5 30,5
51,2
2,8
42,1 33,3
23,4
1,2
44,5 26,2
12,8
16,5
24,9 41,8
30,1
3,2
27,8 40,8
29,1
2.3
41,1 38,8
18,6
1,5
21,8 37,5
37,2
3,5
30,4 47.4
21,6
0,6
Nu Puþin Mult
48,1 32,8
15,8
3,3
18,7 40,9
38,2
2,0
20,6 41,6
35,7
2,1
7,7
27,7
63,3
1,3

Listarea ierarhizatã a celor 26 elemente ale calitãþii vieþii prilejuieºte
remarca potrivit cãreia jumãtate din ele se situeazã în zona criticã (ultimele
patru grupãri), dintre care, unele sunt de importanþã deosebitã pentru nivelul
de trai: veniturile scãzute ale gospodãriei familiale, asociate cu teama de
creºtere a preþurilor, lipsa mãrfurilor nealimentare, calitatea slabã a
serviciilor, transportul în comun; iar altele se referã la mediul social ºi politic:
funcþionarea instituþiilor publice, respectarea drepturilor cetãþeneºti, teama
de conflicte sociale ºi pentru securitatea personalã.
Extinderea analizei la nivelul celor 14 grupuri de populaþie constituite
dupã criterii demografice, rezidenþiale ºi profesionale conduce la constatarea unor similitudini puternice în ceea ce priveºte poziþiile indicatorilor;
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a) 3 din cei 6 indicatori evaluaþi preponderent pozitiv pe ansamblul
eºantionului (relaþiile de familie, relaþiile cu vecinii ºi confortul
locuinþei) se situeazã la acelaºi nivel înalt la toate cele 14 grupe de
populaþie, iar ceilalþi 3 au între 11 ºi 13 astfel de prezenþe, restul
(localitatea, mediul ambiant, starea de sãnãtate) regãsindu-se la
nivelul imediat urmãtor (mediu-înalt);
b) din cei patru indicatori aflaþi la cel mai scãzut nivel, unul
(aprovizionarea cu bunuri nealimentare) se menþine pe aceeaºi
poziþie pentru toate cele 14 categorii de populaþie, doi (veniturile ºi
teama de creºterea preþurilor) au 13 prezenþe la nivelul “scãzut” ºi
câte o prezenþã la nivelul ierarhic urmãtor (mediu-scãzut), al
patrulea indicator (prestãrile de servicii) are 9 prezenþe la nivelul
scãzut ºi 5 la nivelul mediu-scãzut;
c) pe lângã indicatorii nominalizaþi iniþial (prin analiza frecvenþelor pe
ansamblul eºantionului), la grupurile externe mai apar ºi alþii cu
valori majoritare la anumite grupuri de populaþie. La nivelul înalt se
înscriu ºi lipsa temerilor în legãturã cu ºomajul (6 prezenþe), asistenþa asaltarã ºi condiþiile de muncã (câte 6 prezenþe), percepþia
calitãþii conducerii societãþii (2 prezenþe), calitatea învãþãmântului
(o prezenþã).
De asemenea, la nivelul, “scãzut” mai apar “posibilitãþile de petrecere
a timpului liber” (4 prezenþe), iar alte 9 se situeazã la nivelul ierarhic
urmãtor: transportul în comun (3 prezenþe) ºi 8 la nivelul ierarhic urmãtor:
satisfacþia faþã de viaþa de zi cu zi ºi calitatea învãþãmântului (cu câte o
prezenþã, ultimul indicator fiind ºi singurul care apare cu câte o prezenþã la
cele douã extreme, aprecierea pozitivã realizând-o cãsniciile, iar cea
negativã se întâlneºte la tehnicieni).
Profilul diagnozei calitãþii vieþii, diferenþiat pe grupurile de populaþie
considerate în funcþie de sex, vârstã, rezidenþã ºi profesie, aduce în atenþie
elemente suplimentare.
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Profilul diagnozei calitãþii vieþii
TOTAL
Nr.
crt.

Indicatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Starea de sãnãtate
Frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã
Securitatea personalã
Relaþiile de familie
Mediul ambiant
Localitatea
Administrarea localitãþii
Transportul în comun
Locuinþa
Condiþiile de muncã
Veniturile gospodãriei
Relaþiile cu vecinii
Aprovizionarea cu bunuri alimentare
Aprovizionarea cu bunuri nealimentare
Prestãrile de servicii
Asistenþã sanitarã
Calitatea învãþãmântului
Instituþiile publice
Respectarea drepturilor cetãþeneºti
Conducerea societãþii
Posibilitãþi de petrecere a timpului liber
Satisfacþia faþa de viaþa de zi cu zi
Temeri în legãturã cu:
ªomaj
Conflicte sociale
Securitatea personalã
Creºterea preþurilor

23.
24.
25.
26.

a) Bãrbaþi
b) Femei

Nivel
Scãzut Mediu- Mediu Înalt- Înalt
scãzut
mediu
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Profilul diagnozei calitãþii vieþii
TOTAL

Nr.
crt.

Indicatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Starea de sãnãtate
Frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã
Securitatea personalã
Relaþiile de familie
Mediul ambiant
Localitatea
Administrarea localitãþii
Transportul în comun
Locuinþa
Condiþiile de muncã
Veniturile gospodãriei
Relaþiile cu vecinii
Aprovizionarea cu bunuri alimentare
Aprovizionarea cu bunuri nealimentare
Prestãrile de servicii
Asistenþã sanitarã
Calitatea învãþãmântului
Instituþiile publice
Respectarea drepturilor cetãþeneºti
Conducerea societãþii
Posibilitãþi de petrecere a timpului liber
Satisfacþia faþa de viaþa de zi cu zi
Temeri în legãturã cu:
ªomaj
Conflicte sociale
Securitatea personalã
Creºterea preþurilor

23.
24.
25.
26.

a) Tineri
b) Adulþi
c) Vârstnici

Nivel
Scãzut Mediu- Mediu Înalt- Înalt
scãzut
mediu
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Profilul diagnozei calitãþii vieþii
TOTAL
Nr.
crt.

Indicatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Starea de sãnãtate
Frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã
Securitatea personalã
Relaþiile de familie
Mediul ambiant
Localitatea
Administrarea localitãþii
Transportul în comun
Locuinþa
Condiþiile de muncã
Veniturile gospodãriei
Relaþiile cu vecinii
Aprovizionarea cu bunuri alimentare
Aprovizionarea cu bunuri nealimentare
Prestãrile de servicii
Asistenþã sanitarã
Calitatea învãþãmântului
Instituþiile publice
Respectarea drepturilor cetãþeneºti
Conducerea societãþii
Posibilitãþi de petrecere a timpului liber
Satisfacþia faþa de viaþa de zi cu zi
Temeri în legãturã cu:
ªomaj
Conflicte sociale
Securitatea personalã
Creºterea preþurilor

23.
24.
25.
26.

a) Urban
b) Rural

Nivel
Scãzut Mediu- Mediu Înalt- Înalt
scãzut
mediu
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Profilul diagnozei calitãþii vieþii
TOTAL

Nr.
crt.

Indicatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Starea de sãnãtate
Frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã
Securitatea personalã
Relaþiile de familie
Mediul ambiant
Localitatea
Administrarea localitãþii
Transportul în comun
Locuinþa
Condiþiile de muncã
Veniturile gospodãriei
Relaþiile cu vecinii
Aprovizionarea cu bunuri alimentare
Aprovizionarea cu bunuri nealimentare
Prestãrile de servicii
Asistenþã sanitarã
Calitatea învãþãmântului
Instituþiile publice
Respectarea drepturilor cetãþeneºti
Conducerea societãþii
Posibilitãþi de petrecere a timpului liber
Satisfacþia faþa de viaþa de zi cu zi
Temeri în legãturã cu:
ªomaj
Conflicte sociale
Securitatea personalã
Creºterea preþurilor

23.
24.
25.
26.

a) Þãrani
b) Muncitori
c) Funcþionari
d) Tehnicieni
e) Cadre cu studii
superioare
Nivel
Scãzut Mediu- Mediu Înalt- Înalt
scãzut
mediu
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Profilul diagnozei calitãþii vieþii
TOTAL
Nr.
crt.

Indicatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Starea de sãnãtate
Frecvenþa momentelor de bucurie în viaþã
Securitatea personalã
Relaþiile de familie
Mediul ambiant
Localitatea
Administrarea localitãþii
Transportul în comun
Locuinþa
Condiþiile de muncã
Veniturile gospodãriei
Relaþiile cu vecinii
Aprovizionarea cu bunuri alimentare
Aprovizionarea cu bunuri nealimentare
Prestãrile de servicii
Asistenþã sanitarã
Calitatea învãþãmântului
Instituþiile publice
Respectarea drepturilor cetãþeneºti
Conducerea societãþii
Posibilitãþi de petrecere a timpului liber
Satisfacþia faþa de viaþa de zi cu zi
Temeri în legãturã cu:
ªomaj
Conflicte sociale
Securitatea personalã
Creºterea preþurilor

23.
24.
25.
26.

a) Pensionari
b) Casnice
Nivel
Scãzut Mediu- Mediu Înalt- Înalt
scãzut
mediu

a) Sexul
Profilurile diagnozei calitãþii vieþii întocmite pentru bãrbaþi, respectiv
pentru femei sunt aproape identice. În ambele cazuri, aceiaºi 6 indicatori de
la eºantionul total (relaþiile din familie nuclearã ºi de vecinãtate, mediul
ambiant, localitatea ºi locuinþa) apar cu valori majoritare la nivelul “înalt”,
dupã cum tot aºa stau lucrurile pentru nivelul “scãzut”, cu o singurã
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deosebire, femeile includ la acest nivel (pe lângã cei 4 indicatori comuni –
veniturile gospodãriei ºi temeri pentru creºterea preþurilor, aprovizionarea cu
bunuri nealimentare ºi prestãrile de servicii) ºi posibilitãþile de petrecere a
timpului liber. Dealtfel, este sesizabilã o tendinþã de apreciere la nivel mai
scãzut a calitãþii vieþii de cãtre femei, comparativ cu bãrbaþii (13 indicatori
situaþi preponderent la niveluri critice de cãtre femeile din eºantion faþã de
numai 11 indicatori în cazul bãrbaþilor). Pe lângã indicatorii comuni cum sunt
temerile pentru conflicte sociale ºi pentru securitatea personalã, transportul
în comun, instituþiile publice, frecvenþa momentelor de mulþumire în viaþã,
bãrbaþii mai includ în zona criticã ºi nivelul satisfacþiei faþã de viaþa de zi cu
zi, iar femeile includ aici nivelul respectãrii drepturilor cetãþeneºti ºi gradul
securitãþii personale.
b) Vârsta
Grupãrile constituite în funcþie de vârstã se diferenþiazã într-o mãsurã
semnificativã în ceea ce priveºte profilul diagnozei calitãþii vieþii. Dacã la
poziþiile extreme predominã asemãnãrile (regãsindu-se, cu mici excepþii,
aceiaºi indicatori ca ºi la eºantionul total), tinerii emit aprecieri mai critice în
comparaþie cu celelalte grupãri. Persoanele în vârstã de 18-30 de ani
situeazã 14 indicatori cu valori majoritare la nivelul mediu, mediu-scãzut ºi
scãzut, faþã de 13 indicatori în cazul persoanelor în vârstã de 31-60 ani, ºi
numai 8 pentru populaþia în vârstã de peste 60 ani, diferenþele pânã la 26
regãsindu-se cu valori majoritare la nivelurile înalte de apreciere a calitãþii
vieþii. Cei 6 indicatori ce se înscriu suplimentar cu valori majoritare în zona
criticã pentru tineri (diferenþiindu-se de vârstnici) sunt: securitatea
personalã, administrarea localitãþii, transportul în comun, instituþiile publice,
respectarea drepturilor cetãþeneºti, teama de ºomaj.
c) Rezidenþa
Pe medii rezidenþiale, profilurile diagnozei calitãþii vieþii pun în
evidenþã o apreciere mai favorabilã din partea locuitorilor din mediul rural,
comparativ cu cei din mediul urban: locuitorii din rural situeazã 8 indicatori
cu valori majoritare la cel mai înalt nivel al diagnozei, faþã de numai 5
indicatori în cazul populaþiei din urban; cel din urban situeazã 13 indicatori
cu valori preponderente în zona criticã, faþã de numai 8 cât revin la cei din
rural. Elementele suplimentare care se situeazã în zona criticã pentru
populaþia din urban, comparativ cu cei din rural, sunt: securitatea personalã,
administrarea localitãþii, transportul în comun, instituþiile publice,
respectarea drepturilor cetãþeneºti, posibilitãþi de petrecere a timpului liber.
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d) Profesia
Criteriul profesional (s-au luat în considerare ºi douã grupuri de
populaþie inactivã – pensionarii ºi casnicele) introduce diferenþieri
substanþiale între profilurile de diagnozã a calitãþii vieþii. La nivelul cel mai
înalt, valori majoritare au cinci indicatori (el se regãsesc ºi la eºantionul total
– relaþiile de familie, relaþiile cu vecinii, localitatea, locuinþa, starea de
sãnãtate: câte ºase indicatori se regãsesc pentru funcþionari ºi pensionari;
câte ºapte pentru tehnicieni ºi cadre cu studii superioare ºi nu mai puþin de
nouã indicatori atât pentru þãrani cât ºi pentru casnice, fãrã a fi identitate de
conþinut. Faþã de indicatorii ce se întâlnesc la eºantionul total, se mai pot
regãsi la acest nivel cu valori majoritare lipsa temerilor pentru ºomaj (þãrani,
cadre cu studii superioare, casnice), conducerea societãþii (þãrani) asistenþa
sanitarã (þãrani, casnice), învãþãmântul (casnice), condiþiile de muncã
(tehnicieni ºi cadre cu stadii superioare). Dacã þãranii situeazã cu valori
majoritare în zone critice numai 7 indicatori, casnicele emit 12 astfel de
aprecieri, pensionarii – 13, iar muncitorii, funcþionarii, tehnicienii ºi cadrele
cu studii superioare – câte 14 indicatori.
Aºa cum este de aºteptat, cei patru indicatori plasaþi la nivelul cel mai
scãzut pe ansamblul eºantionului (veniturile, temeri pentru creºterea
preþurilor, aprovizionarea cu mãrfuri nealimentare, prestãrile de servicii) sunt
plasaþi de fiecare grup în zona criticã, în majoritatea cazurilor la nivelul cel
mai scãzut. În plus, ca o particularitate, þãranii includ tot în zona cea mai
criticã aprovizionarea cu produse alimentare, iar tehnicienii apreciazã tot
aºa calitatea învãþãmântului (singurele prezenþe în aceastã zonã, dacã se
iau în considerare toate cele 14 grupuri de populaþie ºi eºantionul total). La
acest nivel critic mai este situat ºi transportul în comun de cãtre 3 grupuri de
populaþie ºi anume funcþionarii, cadrele cu studii superioare, casnicele.
Deºi succinte, delimitãrile efectuate întãresc afirmaþia potrivit cãreia
din profilurile diagnozei calitãþii vieþii pentru cele 14 grupuri de populaþie se
degajã un înalt grad de consistenþã. Elementele care þin de relaþiile de
familie ºi de vecinãtate, de mediul ambiant, localitate ºi confortul locuinþei
sunt apreciate la un nivel mai înalt de cãtre toate categoriile de populaþie, pe
când aspectele referitoare la venituri, servicii, mai ales transportul ºi
aprovizionarea cu bunuri nealimentare, dar ºi cele privind teama de conflicte
sociale ºi pentru securitatea personalã, instituþiile publice sunt apreciate la
niveluri mai scãzute. Aceste constante nu sunt însã în mãsurã sã anuleze o
serie de particularitãþi structurate mai ales dupã criteriul profesional dar ºi
dupã criteriile rezidenþã, vârstã ºi sex.
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Înainte de a încheia aceste consideraþii se impun câteva precizãri în
legãturã cu semnificaþia diagnozei calitãþii vieþii bazatã pe percepþiile,
aprecierile ºi evaluãrile populaþiei. Mai întâi însã sã consemnãm câteva elemente de ordin principial.
Un prim aspect priveºte elementele de naturã subiectivã, temerile,
sentimentele de satisfacþie, respectiv insatisfacþie resimþite de populaþie.
Acestea trebuie sã fie luate ca atare, ele exprimând cel mai direct personalitatea subiecþilor, fiind o rezultantã a vieþii lor, nemaifiind practic nevoie
de un criteriu exterior de validare cu eventualele confirmãri sau corecturi.
În schimb, aprecierile unor stãri de naturã obiectivã pot fi confruntate
cu valorile absolute ale indicatorilor. Aºa se prezintã lucrurile cu multe din
elementele avute de noi în vedere ºi anume, nivelul veniturilor, confortul
locuinþei, nivelul prestaþiilor de servicii, al asistenþei sanitare, delincventa etc.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul cã semnificaþia unor indicatori
obiectivi pentru calitatea vieþii este dificil de atestat. Se poate întâmpla, aºa
cum relevã numeroºi autori, ca de la un anumit nivel în sus un indicator
pozitiv sã înceapã sã reflecte anumite elemente negative, rãspunzãtoare
însã de creºterile valorice înregistrate. Apoi pentru multe elemente de ordin
obiectiv datele nu sunt disponibile pentru cercetãtor.
Dacã datele respective existã ºi se dovedesc relevante, atunci
asocierile se pot face fie în mod nemijlocit, cum a fost cazul analizelor
privind relaþia dintre nivelul veniturilor, dotarea gospodãriei ºi aprecierea
acestora de cãtre populaþia investigatã, fie acestea se fac la nivel global,
între starea generalã existentã într-un domeniu ºi aprecierea lor de cãtre
populaþie.
În fine, sunt ºi situaþii pentru care, deºi foarte necesari, nu sunt
elaboraþi încã indicatorii obiectivi, percepþia acestor situaþii de cãtre
populaþie fiind singurul criteriu de judecatã.
În toate cazurile însã când se analizeazã percepþiile, aprecierile ºi
judecãþile populaþiei se pot produce distorsiuni dacã nu se asigurã
reprezentativitatea cercetãrii, pentru cã un aspect critic în general poate sã
nu se regãseascã la toate persoanele, dupã cum un element în general
pozitiv s-ar putea ºi albã valori critice pentru anumite persoane.
Revenind la interpretarea rezultatelor obþinute în cercetarea diagnozei
calitãþii vieþii, vom reaminti mai întâi cã s-a obþinut un grad acceptabil de
reprezentativitate a eºantionului, dupã principalele variabile demografice,
rezidenþiale ºi ocupaþionale, iar unele abateri de la structurile populaþiei þãrii
în vârstã de peste 18 ani se pot corecta prin analiza datelor pentru cele 14
grupuri de populaþie (suficient de numeroase) constituite dupã aceste criterii.
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În ceea ce priveºte situaþiile constatate fãcea urmãtoarele remarci:
a) indicatorii calitãþii vieþii plasaþi în zona criticã provin, din toate cele trei
tipuri definite anterior. Unii indicatori exprimã percepþii ale unor stãri
obiective ce pot fi atestate ca fiind critice prin valorile lor absolute.
Este cazul nivelului scãzut al veniturilor pentru marea majoritate a
populaþiei ºi chiar lipsa de venituri pentru anumite categorii de populaþie
vârstnicã, handicapaþi etc. De asemenea, indicatorii obiectivi atestã
precaritatea serviciilor pentru populaþie, a aprovizionãrii cu bunuri
nealimentare, a transportului în comun, posibilitãþile de petrecere a
timpului liber. Perceperea acestor indicatori la un nivel scãzut de
calitate a vieþii este deci consistentã cu situaþia de fapt care a
cunoscut chiar o deteriorare în a doua jumãtate, a anului 1990,
comparativ cu primele luni ale anului, legat atât de liberalizarea
preþurilor cât ºi de penuria de mãrfuri de pe piaþã. La aceasta se
asociazã, firesc, elementele care exprimã temerile faþã de creºterea
preþurilor. Tot în zona criticã se situau temerile faþã de eventualele
conflicte sociale ºi faþã de securitatea personalã, satisfacþia faþã de
viaþa de zi cu zi, dar ºi aprecierile privind respectarea drepturilor
cetãþeneºti, funcþionalitatea instituþiilor publice, administrarea
localitãþilor, frecvenþa momentelor de bucurie, cu anumite
particularitãþi în funcþie de grupurile de populaþie luate în considerare;
b) altfel stau însã lucrurile în ceea ce priveºte indicatorii percepuþi la un
nivel înalt al calitãþii vieþii. Dacã în legãturã cu prezenþa la acest nivel
a elementelor care exprimã relaþiile din familia nuclearã sau cele cu
vecinii nu apar aspecte deosebite, în schimb, aprecierea la nivel înalt
a localitãþii, a mediului ambiant ºi a locuinþei poate ridica unele semne
de întrebare, date fiind situaþiile reale critice din aceste domenii.
Tot la nivel înalt al calitãþii vieþii sunt apreciate starea de sãnãtate ºi
asistenþa sanitarã (unde sunt identificabile cu numeroase neajunsuri ºi
valori critice ale indicatorilor vitali cum ar fi mortalitatea generalã, infantilã ºi
specificã – la grupele de populaþie adultã, precaritatea îngrijirilor medicale,
lipsa medicamentelor etc.); calitatea învãþãmântului, condiþiile de muncã,
aprovizionarea cu bunuri alimentare, conducerea societãþii (domenii în care
nu s-ar putea susþine cã nu se înregistreazã ºi multe neajunsuri).
Aici poate “funcþiona” atât nivelul modest al aºteptãrilor ºi eventualele
abateri de la reprezentativitate, dupã cum explicaþia cred cã o putem gãsi ºi
în faptul cã elementele respective sunt realmente la un nivel ceva mai înalt,
din perspectiva calitãþii vieþii, decât celelalte.
Pe ansamblu, rezultã un nivel scãzut al calitãþii vieþii populaþiei României.

Anexe
Anexa nr. 1
Repartizarea subiecþilor din eºantion dupã principalele date
socioocupaþionale (procente)
1. Sexul
- bãrbaþi
53,8
2. Ocupaþia de bazã
- þãrani
21,8
- muncitori
39,2
- tehnicieni, maiºtri
6,1
- funcþionari
4,7
3. Sectorul economic în care lucreazã
- public (de stat)
6,9
- cooperaþie
18,6
4. Domeniile de activitate
- agriculturã
29,7
- industrie
34,1
- transport, telecomunicaþii
4,4
- comerþ, turism
5,1
- construcþii
2,5
5. Funcþia
- fãrã funcþie de conducere
72,4
- ºef de echipã
7,9
- ºef atelier, secþie
3,1
6. Pregãtirea ºcolarã
- fãrã ºcoalã
1,7
- ºcoalã generalã neterminatã
9,5
- ºcoalã generalã
22,3
- ºcoalã profesionalã
17,0
7. Locul de naºtere
- rural
69,2
8. Domiciliul actual
- rural
38,7
- comunã suburbanã
3,7

- femei

46,2

- intelectuali
- alte ocupaþii
- pensionari
- casnice

14,9
2,0
6,6
4,7

- particular
- nu e cazul

6,2
11,3

- învãþãmânt, culturã
- cercetare, proiectare
- sãnãtate
- altele
- nu e cazul

5,5
1,4
4,6
1,4
11,3

- în conducerea unitãþii
- nu e cazul

4,3
11,3

- liceu
- ºcoalã postlicealã
- studii superioare
- altele

25,4
6,1
16,9
1,1

- urban

30,8

- urban

57,6
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9. Vârsta
- sub 30 ani
24,3
- între 31-60 ani
66,7
10. Numãrul mediu de copii în întreþinere
11. Ocupaþia soþiei (soþului)
- necãsãtorit(ã)
17,0
- fãrã ocupaþie (casnicã)
6,0
- þãran(cã)
13,4
- muncitor (muncitoare)
31,2

- peste 60 ani
x: vârsta medie

9,0
40,3 ani
1,3

- funcþionar(ã)
- intelectual(ã)
- altele

10,3
14,6
7,5
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Anexa nr. 2
Venituri dupã modul de rezidenþã ºi statut socioocupaþional
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eºantioane

Total
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni, maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii*
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

Venit
Venit
Nr. mediu Nr. mediu
mediu pe
mediu
de
persoane
gospodãrie membru
persoane gospodãrie
(lei lunar) gospodãrie ocupate pe
(lei lunar) gospodãrie
3.209,84
1.858,11
1,90
3,89
3.460,50
2.337,74
1,80
3,64
2.869,34
1.615,24
2,18
4,23
2.454,12
1.467,90
2,05
4,24
3.353,72
1.799,89
2,01
3,91
4.300,67
2.304,40
2,05
4,22
3.773,25
2.179,78
2,09
4,05
4.196,25
2.286,39
1,98
3,66
2.687,29
1.911,88
2,27
3,39
3.042,37
2.144,85
0,74
2,66
868,96
1.471,04
1,04
4,11
2.718,74
1.942,59
2,18
3,50
2.876,13
1.914,55
2,10
3,51
3.412,37
1.838,11
1,94
4,16
2.605,78
1.853,78
1,01
2,85

* Numãrul de subiecþi din aceastã categorie socioocupaþionalã a fost de numai 41, astfel
încât rezultatele obþinute ar putea fi neconcludente.
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Anexa nr. 3
Estimarea veniturilor familiei în raport cu necesitãþile
Nr.
crt.

Eºantioane

Sub
La limita Puþin peste Depãºind clar
necesitãþi necesitãþilor trebuinþe
trebuinþele
%
%
%
%
1. Total
10,3
53,3
30,7
4,4*
2. Femei
11,3
53,1
30,3
4,1
3. Bãrbaþi
9,5
53,4
31,0
4,6
4. Urban
7,4
53,8
34,2
3,5
5. Rural
14,2
52,6
26,1
5,5
6. Þãrani
13,9
53,6
24,2
7,6
7. Muncitori
10,7
59,8
26,0
2,0
8. Tehnicieni, maiºtri
2,4
50,0
42,1
3,2
9. Funcþionari
11,3
46,4
38,1
3,1
10. Intelectuali
3,9
41,8
47,7
4,6
11. Alte ocupaþii
4,9
41,5
46,3
7,3
12. Pensionari
13,8
53,7
24,3
8,8
13. Casnice
18,7
50,0
25,0
4,2
14. Sub 25 ani
11,2
58,1
25,3
4,0
15. Sub 30 ani
10,1
56,6
26,0
5,4
16. 31-60 ani
9,4
52,1
33,6
3,6
17. Peste 60 ani
15,3
48,6
23,5
11,5

* Diferenþele pânã la 100% reprezintã nonrãspunsuri pentru fiecare caz în parte.
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Anexa nr. 4
Veniturile bãneºti declarate, obþinute de pe terenurile agricole
în folosinþã în anul 1989
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eºantioane
Total
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni
Funcþionari
Intelectuali
Pensionari
Casnice
Persoane sub 25 ani
Persoane sub 30 ani
Persoane 31-60 ani
Persoane peste 60 ani

Venit
(lei)
398,89
119,90
1.920,91
4.505,45
401,67
nesemnificativ
nesemnificativ
nesemnificativ
79,37
119,06
291,68
219,58
393,68
1.054,66
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Anexa nr. 5
Suprafaþa locuinþei (mp)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eºantioane

Pânã la 10

10-20

20-30

30-40

Peste 40

Þãrani
Muncitori
Tehnicieni, maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Rural
Urban
Pânã la 25 ani
Pânã la 30 ani
31-60 ani
Total

28,6
45,4
25,4
26,8
19,3
17,1
32,5
31,8
39,1
46,1
31,6
32,2

45,3
44,7
58,7
55,7
59,1
61,0
46,3
51,3
49,2
50,8
50,8
49,1

13,1
6,9
11,1
14,4
16,0
17,1
11,4
12,9
7,4
10,2
11,6
12,3

10,1
2,1
4,0
2,1
0,3
2,4
7,1
2,7
3,9
3,1
4,0
4,4

2,9*
0,9
0,8
1,0
2,3
2,4
2,3
1,3
0,4
0,9
1,9
1,9

* Diferenþele pânã la 100% reprezintã nonrãspunsuri pentru fiecare caz în parte.
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Anexa nr. 6
Locuinþa ºi condiþiile de locuit
Nr.
crt.

Eºantioane

Nr. camere
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2

3

4

Total eºantion
7,2 33,7 36,9 7,3
Eºantion þãrani 2,5 24,9 34,8 28,5
Rural
5,3 21,1 36,7 24,4
Urban
8,7 40,8 37,0 11,9
Muncitori
11,7 38,3 34,6 11,7
Tehnicieni,
maiºtri
4,0 26,2 45,2 18,3
Funcþionari
7,2 34,0 38,1 16,5
Intelectuali
4,6 27,8 43,5 20,3
Alte ocupaþii
9,8 26,8 43,9 12,2
Pensionari
6,6 52,2 30,1 10,3
Casnice
4,2 40,6 39,6 12,5
Sub 25 ani
24,8 24,8 27,9 15,5
Sub 30 ani
20,0 31,7 29,1 13,6
31-60 ani
2,8 33,4 39,8 18,9
Peste 60 ani
5,5 41,0 36,6 15,3

Suprafaþã
medie pe
5 (ºi o persoanã
2
peste)
(m )
4,7*
13,8
9,4
20,4
9,4
16,7
1,3
13,2
3,2
11,5
6,3
4,1
3,3
7,3
0,7
3,1
5,8
5,0
5,0
1,6

13,7
13,5
14,8
15,3
19,6
13,1
12,3
12,1
14,3
24,9

Pro- Casã
prie- odihnã,
tate casã la
þarã %
58,9
9,1
92,8
7,4
42,9
9,8
42,5
8,5
50,1
9,2
57,1
49,5
48,0
43,9
44,9
46,9
45,0
43,3
63,5
67,2

9,5
10,3
8,5.
17,1
9,6
12,5
13,2
10,6
8,9
6,6

Dependinþe (bucãtãrie, cãmarã, baie)
Nimic Parþial Toate
%
%
%
8,4 43,9 47,4
6,5 75,8 17,5
10,2 65,9 23,6
7,1 27,5 65,1
12,6 41,9 45,1
11,9
6,2
3,6
2,4
2,2
7,3
11,2
11,2
7,5
7,7

28,6
29,9
30,7
26,8
22,8
25,0
40,3
41,3
44,8
43,7

* Diferenþele pânã la 100% reprezintã nonrãspunsuri pentru fiecare caz în parte.

59,5
63,9
65,0
70,7
75,0
67,7
47,3
46,9
47,4
48,6
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Anexa nr. 7
Înzestrarea gospodãriei cu bunuri de folosinþã îndelungatã
Nr. Eºantioane
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Frigider Conge%
lator %

Total eºantion
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni,
maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

79,2
89,5
65,6
61,7
75,7

19,3
25,9
10,2
7,2
13,7

91,3
91,8
94,4
87,8
94,9
87,5
62,4
69,1
82,4
83,1

23,0
29,9
36,9
36,6
26,5
31,2
16,7
14,4
21,2
18,0

Maºinã Aspira- Radio TV % Video
spãlat
tor %
%
%
%
67,1
55,4
86,7
88,0
7,7
78,1
75,4
88,8
91,7 10,6
52,2
28,5
84,0
83,2
3,8
47,3
17,5
82,3
82,7
3,6
65,2
53,6
84,3
85,1
5,6
84,9
74,2
81,4
85,4
76,5
78,1
49,6
57,7
71,6
59,0

81,0
75,3
80,1
75,6
83,8
65,6
43,0
47,5
59,0
50,3

89,7
88,7
94,1
85,4
92,6
89,6
81,0
82,0
88,0
88,5

94,4
88,7
95,1
95,1
94,9
91,7
77,1
82,2
90,4
86,3

MotociAutocletã % turism %

Telefon %

Nu

45,8
64,7
20,3
15,2
36,2
60,3
61,9
79,1
65,9
83,8
62,5
31,0
31,9
49,2
57,9

38,6
20,5
62,9
69,5
48,1
21,4
9,3
3,6
7,3
16,2
25,0
47,0
44,5
36,0
41,5

7,1
16,5
13,4
14,6
9,6
11,5
5,4
5,6
8,8
4,9

Magnetofon,
casetofon,
pick-up %
48,1
57,7
35,3
26,7
49,4
62,7
67,0
69,6
56,1
37,5
40,6
52,3
55,1
48,1
29,0

(continuare)
Nr.
crt.

Eºantioane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Total eºantion
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni, maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

Bicicletã %
39,3
29,2
53,0
57,6
37,1
34,1
46,4
31,4
43,9
14,0
31,2
38,8
36,9
41,4
30,1

3,5
2,4
4,9
5,8
4,1
3,1
1,6
4,9
0,7
2,1
3,1
3,2
3,8
2,2

25,9
33,3
15,8
10,1
18,9
44,4
43,3
52,6
36,6
27,9
21,9
15,5
15,6
30,6
18,0

Bibliotecã
100
500 Peste
vol% vol% 500%
35,1
16,4
9,5
39,5
25,1
14,5
29,1
4,7
2,6
26,9
2,2
1,1
39,2
9,2
2,6
46,0
22,2
9,5
36,1
43,3
11,3
22,2
39,5
34,6
51,2
36,6
4,9
43,4
19,9
20,6
46,9
18,7
9,4
36,0
11,6
4,3
35,5
15,2
4,4
35,5
17,3
10,7
31,7
12,6
14,2
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Anexa nr. 8
Intenþiile de cumpãrare ºi realizare în 1990
Nr.
crt.

Eºantioane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Total eºantion
Urban
Rural
Þãrani
Tehnicieni, maiºtri
Muncitori
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

Autotu- Mobilã Conge- Frigi- Maºinã Apara- Obiecte Alte
rism %
%
lator % der % spãlat turã
de
bu%
electro- valoare nuri
nicã %
%
%
15,6
16,8
13,9
11,0
16,7
17,6
21,6
19,0
26,8
8,1
8,3
13,6
17,2
16,0
8,2

27,3
25,0
30,1
31,2
22,2
32,2
28,9
23,2
22,0
6,6
17,7
41,5
40,7
25,2
6,0

24,0
24,5
23,4
20,2
29,4
26,5
18,6
25,5
19,5
22,8
19,8
20,9
23,2
25,6
14,8

20,7
13,5
30,0
30,3
19,8
24,2
11.3
10,5
19,5
2,2
16,7
30,2
28,5
19,5
8,2

21,8
17,3
27,6
23,8
23,8
26,1
15,5
18,0
17,1
8,1
14,6
31,4
27,5
21,3
10,4

32,6
37,2
26,1
22,2
37,3
34,6
38,1
42,5
34,1
29,4
25,0
37,2
38,9
32,2
18,6

7,1
8,3
5,4
4,0
5,6
5,9
8,2
13,7
7,3
8,8
8,3
7,4
7,4
7.2
6,0

24,5
24,9
24,2
24,4
21,4
25,5
23,1
23,9
29,3
21,3
26,0
31,0
26,5
24,0
23,0

Întreprinderi
particulare
%
9,8
12,7
6,0
6,5
12,7
8,4
14,4
19,0
17,1
2,2
7,3
6,6
10,4
10,5
3,3
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Anexa nr. 9
Deþinerea unor mijloace de producþie ºi animale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eºantioane
Total eºantion
Urban
Rural
Þãrani
Tehnicieni, maiºtri
Muncitori
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

Pãmânt Animale Maºini instalaþii Ateliere ma%
%
de producþie %
gazine %
29,8
35,9
3,3
0,7
8,5
9,6
0,9
0,3
58,5
71,3
6,4
1,4
77,1
91,9
11,4
1,6
19,7
24,5
0,9
0,7
17,5
21,4
1,6
12,4
17,5
2,1
12,7
15,4.
1,0
0,3
12,2
22,0
12,5
9,6
1,5
0,7
13,5
16,7
19,4
27,1
0,8
0,8
18,0
24,6
2,2
0,6
32,3
38,7
3,4
0,8
42,6
44,8
4,9
0,5
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Anexa nr. 10
Aprecieri privind calitatea mediului ambiant
Nr. Eºantioane
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Total
Femei
Bãrbaþi
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni,
maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

Locuinþa
Necorespunzãtoare
7,5
7,8
7,3
7,8
7,1
4,0
11,7

Me- Bunã
diu

20,7
19,5
21,7
21,3
20,0
18,8
23,7

71,1
71,8
70,4
70,1
72,2
76,6
63,4

5,6
6,2
4,9
2,4
3,6
8,3
10,9
12,8
6,1
3,8

14,3
18,6
19,9
14,6
15,4
27,1
23,6
22,4
20,9
14,2

79,3
75,2
74,6
78,9
80,1
63,5
62,8
63,1
72,5
81,4

Cartierul în care
locuiþi
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
10,3 23,6 53,5
10,2 23,1 54,5
10,4 24,0 52,7
13,6 27,4 58,9
6,0
18,4 46,3
4,0
15,5 43,3
13,8 29,6 48,6
11,7
14,4
8,8
9,8
6,6
12,5
10,8
12,6
10,2
5,5

22,2
22,7
23,2
9,8
22,8
21,9
28,7
28,9
22,4
18,0

61,9
60,8
62,8
78,1
70,6
60,4
51,6
49,3
54,4
58,4

Localitatea în care
locuiþi
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
5,2
24,2 67,7
4,3
24,7 70,7
6,0
23,9 68,9
6,5
25,9 67,4
3,7
22,1 72,9
1,7
17,0 80,2
6,2
28,3 65,0
4,0
11,3
7,5
*
3,7
5,2
7,0
8,0
4,5
3,8

28,6
28,9
24,2
19,5
17,6
25,0
25,6
27,1
24,3
16,4

66,6
59,8
67,0
80,4
68,7
67,7
66,6
64,3
70,6
78,1

Mediul natural
Necorespunzãt
oare
17,6
19,3
16,1
21,7
12,1
10,1
22,3

Me- Bunã
diu

27,4
26,8
27,9
33,6
19,1
15,7
31,0

53,8
52,8
51,7
43,9
67,4
73,5
45,0

19,1
17,6
19,3
17,1
12,5
13,5
15,2
18,2
18,7
7,6

27,8
24,7
31,7
26,8
34,6
30,2
51,4
29,1
27,4
23,0

52,4
56,7
49,0
56,1
51,5
54,2
50,4
50,7
53,0
68,3

* Diferenþele pânã la 100% reprezintã nonrãspunsuri pentru fiecare caz în parte.
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Anexa nr. 11
Calitatea mediului social (%)
Nr. Eºantioane
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Total
Femei
Bãrbaþi
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni,
maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani

Relaþii cu vecinii
Necorespunzãtoare
1,8
1.9
1,7
1,3
2,4
3,3
1,2

Me- Bunã
diu

12,2
10,5
13,7
13,2
10,9
9,6
12,6

84,7
86,4
83,3
84,6
85,0
83,6
85,8

1,6
2,0
0,3
3,6
1,0
0,4
2,2
1,4
3,2

10,3
17,5
12,4
7,3
12,5
19,8
14,7
12,6
12,5
9,3

88,1
80,4
86,9
92,7
81,6
73,9
84,1
84,5
85,1
82,0

Funcþionarea
instituþiilor publice
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
30,1 41,8 24,9
26,9 42,3 26,8
32,7 41,3 23,3
35,7 42,3 19,5
22,2 41,3 32,3
15,0 40,4 40,4
33,3 42,4 22,0
36,5
24,0
38,9
22,0
34,5
29,2
29,1
33,2
29,8
22,9

38,1
43,3
41,8
43, 9
44,1
40,6
42,6
42,3
41,7
40,4

21,5
19,6
15,4
34,1
18,3
24,0
23,3
20,0
25,7
32,2

Conducerea
societãþii
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
18,6 38,9 41,1
17,6 39,3 41,0
19,5 38,5 41,1
24,2 41,8 32,9
11,1 34,9 52,1
7,4 34,3 55,4
19,6 39,7 39,7
15,1
28,6
32,7
24,4
13,2
15,7
17,9
20,8
18,6
12,5

44,4
37,1
34,6
46,3
47,8
45,8
45,0
41,9
38,2
36,1

40,5
33,0
31,4
29,3
38,3
35,4
35,3
36,1
41,8
49,2

Administrarea
localitãþii
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
30,5 37,9 30,4
30,9 37,8 29,4
30,1 37,9 31,1
36,5 40,6 21,8
22,5 34,2 41,7
17,5 31,6 48,9
33,8 35,6 29,2
29,3
32,2
41,5
14,4
29,4
25,0
29,9
33,9
30,1
24,6

48,4
38,1
41,2
43,9
43,4
51,0
38,8
36,1
39,4
31,1

22,2
18,6
16,3
41,0
25,8
22,9
28,7
27,8
29,5
43,7

(continuare)
Nr. Eºantioane
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Total
Femei
Bãrbaþi
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni,

Securitatea
drepturilor
Necorespunzãtoare
23,4
36,2
31,1
39,6
25,3
22,2
40,7

Respectarea
drepturilor

Me- Bunã Necodiu
respunzãtoare
36,0 30,0 29,1
37,8 24,2 31,9
34,6 33,2 26,7
39,5 19,9 31,2
31,4 41,2 26,2
25,3 49,3 23,6
35,2 27,1 35,6

Echitatea în
societate

Me- Bunã Necodiu
respunzãtoare
40,3 27,8 39,3
39,2 26,4 39,6
42,2 29,0 39,1
42,4 24,7 43,3
38,7 32,1 34,0
33,6 38,8 29,8
42,4 20,9 44,6

Me- Bunã
diu

38,8
39,8
37,9
39,2
58,3
37,2
38,7

20,0
18,2
21,7
26,0
25,4
29,4
16,0

Posibilitatea de a
avea un cuvânt în
cond. societãþii
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
60,2 22,5 15,5
52,0 21,7 23,4
59,9 25,0 14,5
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Nr. Eºantioane
crt.

Securitatea
drepturilor

Necorespunzãtoare
maiºtri
36,5
9. Funcþionari
25,1
10. Intelectuali
26,1
11. Alte ocupaþii 21,9
12. Pensionari
37,5
13. Casnice
42,7
14. Sub 25 ani
26,0
15. Sub 30 ani
33,0
16. 31-60 ani
34,2
17. Peste 60 ani 29,5

Respectarea
drepturilor

Me- Bunã Necodiu
respunzãtoare
42,9 20,7 28,6
43,3 21,6 28,8
44,4 28,5 28,1
51,2 26,9 17,1
40,4 19,8 14,7
36,5 18,7 30,2
43,8 28,3 31,0
40,1 25,2 32,4
35,5 29,2 29,4
29,5 37,7 17,5

Echitatea în
societate

Me- Bunã Necodiu
respunzãtoare
46,8 23,8 38,1
77,4 21,6 48,5
42,2 20,4 14,5
39,0 43,9 14,6
47,1 30,2 37,5
33,3 33,4 38,6
42,2 24,8 40,7
43,7 21,6 38,1
40,5 28,5 37,3
35,5 39,9 31,1

Me- Bunã
diu

38,1
33,0
39,9
53,7
41,2
40,6
39,9
36,3
40,6
31,7

23,8
17,5
17,7
31,7
15,5
17,8
18,3
14,0
20,5
33,5

Posibilitatea de a
avea un cuvânt în
cond. societãþii
Neco- Me- Bunã
resdiu
punzãtoare
61,1 26,2 12,7
71,1 17,5 10,3
65,0 22,5 12,1
78,0 12,2 9,8
58,9 19,1 14,0
66,7 15,6 12,5
62,4 27,1 9,7
64,8 23,0 10,6
59,3 22,9 16,3
-
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Anexa nr. 12
Aprecierea condiþiilor fizice ºi sociale ale muncii
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Eºantioane

Total
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni,
maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani
Bãrbaþi
Femei

Con- Relaþii Relaþii Promo- Perspec- TransProdiþii
cu
cu ºeful
vare
tive pro- port loc gram de
muncã colegii direct pânã azi movare muncã
lucru
3,38
4,03
4,01
3,52
3,32
3,23
3,71
3,43
4,03
4,02
3,62
3,42
3,21
3,66
3,30
4,17
4,00
3,39
3,21
3,22
3,58
3,20
4,00
3,93
3,10
2,90
3,34
3,43
3,25
4,03
3,97
3,53
3,47
3,07
3,72
3,64
3,77
3,62
3,90
3,39
3,36
3,38
3,45
3,39
3,36

4,07
4,02
4,04
4,18
4,11
4,07
4,02
4,02
4,08
3,98

4,22
4,07
4,08
3,97
4,21
4,00
4,01
4,11
4,08
3,98

3,83
3,60
3,87
3,90
3,71
3,52
3,52
3,44
3,57
3,57

3,57
3,31
3,37
3,70
3,65
3,50
3,45
3,07
3,40
3,25

3,32
3,38
3,48
3,50
3,11
3,12
3,27
3,95
3,28
3,17

3,97
3,87
3,81
4,00
3,71
3,70
3,71
3,81
3,72
3,69

(continuare)
Nr. Eºantioane Capaci- Posibi- Posibilita Mulþu- Mulþu- MulþuValoare
crt.
tate de litate te obþine- mit pro- mit loc
mit
medie
muncã afirmare re loc de fesie
de
venituri pentru total
muncã
muncã
condiþii
1. Total
3,61
2,68
2,77
3,39
3,29
2,73
3,36
2. Urban
3,72
2,76
2,79
3,45
3,30
2,69
3,39
3. Rural
3,58
2,57
2,85
3,33
3,28
2,59
3,31
4. Þãrani
3,45
2,39
2,70
3,34
3,23
2,95
3,23
5. Muncitori
3,70
2,69
2,72
3,27
3,15
2,71
3,33
6. Tehnicieni,
maiºtri
3,83
2,91
3,01
3,78
3,67
2,88
3,59
7. Funcþionari
3,60
2,72
2,82
3,08
3,25
2,54
3,39
8. Intelectuali
3,85
2,94
2,86
3,65
3,44
2,70
3,52
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Nr. Eºantioane Capaci- Posibi- Posibilita Mulþu- Mulþu- MulþuValoare
crt.
tate de litate te obþine- mit pro- mit loc
mit
medie
muncã afirmare re loc de fesie
de
venituri pentru total
muncã
muncã
condiþii
9. Alte ocupaþii 4,00
3,12
3,43
4,02
4,10
2,98
3,75
10. Pensionari
2,76
2,44
2,88
2,69
11. Casnice
3,34
2,23
2,62
2,73
12. Sub 25 ani
4,14
2,77
2,75
3,06
3,06
2,69
3,41
13. Sub 30 ani
3,78
2,72
2,69
3,12
3,06
2,62
3,33
14. 31-60 ani
3,64
2,69
2,83
3,49
3,37
2,81
3,40
15. Peste 60 ani 2,85
2,28
2,65
3,77
3,57
2,95
3,38
16. Bãrbaþi
3,73
2,80
2,88
3,54
3,40
2,72
3,43
17. Femei
3,47
2,53
2,67
3,22
3,15
2,67
3,28
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Anexa nr. 13
Privind munca suplimentarã
Nr.
crt.

Eºantioane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Total
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni, maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
31-60 ani
Peste 60 ani
Bãrbaþi
Femei

Munca suplimentarã %
Nu
Da
Sub 5h
%
60,2
37,2*
15,6
69,6
27,6
24,6
47,5
50,3
8,9
47,3
50,0
5,4
58,7
40,8
18,7
65,1
34,9
20,5
76,3
23,7
21,7
68,0
31,4
24,0
78,0
22,0
33,3
69,9
17,6
12,5
64,6
17,7
17,6
62,8
34,9
24,4
64,5
33,7
23,2
58,0
40,0
14,3
65,0
26,2
4,2
52,7
45,5
13,8
69,0
27,6
19,1

Ore/sãptãmânã
6-10h
11-20
Peste
%
%
20h %
28,2
26,1
28,0
33,2
22,2
18,2
24,5
28,8
25,5
19,7
31,4
41,3
33,3
24,2
22,0
29,5
18,2
25,0
34,8
21,7
17,4
30,2
28,1
16,7
22,2
44,0
0,0
29,2
8,3
50,0
17,6
23,5
23,5
41,1
21,1
11,1
38,7
22,0
14,9
25,2
27,2
31,3
25,0
27,1
37,1
28,5
25,9
29,5
27,5
26,3
25,2

* Diferenþele pânã la 100% reprezintã nonrãspunsuri pentru fiecare caz în parte.
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Anexa nr. 14
Activitãþi de timp liber
Nr.
crt.

Eºantioane

Vizitã muzee,
expoziþii
Nu Une- Cuori
rent
1. Femei
60,5 37,0 1,9*
2. Bãrbaþi
51,6 46,4 1,8
3. Urban
41,4 55,4 2,9
4. Rural
75,0 24,1 0,5
5. Persoane sub 25 ani 45,0 51,2 2,7
6. Persoane sub 30 ani 48,7 48,5 2,2
7. Între 31-60 ani
56,9 41,3 1,6
8. Peste 60 ani
66,1 30,1 2,7
9. Funcþionari
38,1 59,8 2,1
10. Intelectuali
24,5 69,0 5,9
11. Tehnicieni ºi maiºtri 37,3 61,1 1,6
12. Þãrani
90,6 9,0
0,4
13. Muncitori
56,1 43,1 0,5
14. Pensionari
43,4 51,5 4,4
15. Casnice
61,5 37,5 0,0
16. Alte ocupaþii
31,7 58,5 9,8
17. Total eºantion
55,8 42,0 1,9

Spectacole

Vizite la prieteni,
rude
Nu Une- Cu- Nu Une- Cuori
rent
ori
rent
37,2 54,7
7,9
9,8 70,1 19,9
32,3 61,4
6,2
5,4 74,3 20,1
19,0 71,0
9,9
4,4 70,9 24,6
55,8 41,1
3,0 11,5 74,5 13,9
10,9 65,9 23,3
3,9 63,2 32,6
15,6 67,3 17,0
4,8 67,7 27,3
38,7 57,5
3,7
8,2 74,4 17,3
55,2 39,9
4,4
9,3 69,9 20,8
12,4 77,3 10,3 10,3 61,9 27,8
16,0 74,8
9,2
3,9 72,5 23,5
15,9 77,3
6,3
1,6 70,6 27,8
76,9 22,2
0,9 15,7 76,5
7,8
25,5 65,4
9,0
6,4 73,2 20,2
30,9 62,5
5,9
2,2 70,6 27,2
36,5 58,3
5,2
5,2 65,6 29,2
9,8 70,7 19,5
0,0 65,9 34,1
34,6 58,3
7,0
7,5 72,4 20,0

* Diferenþele pânã la 100% reprezintã nonrãspunsuri pentru flecare caz în parte.

(continuare)
Nr.
crt. Petreceri, aniversãri
Nu Une- Cuori
rent
1. 17,3 73,1
9,5
2. 11,1 77,7 11,1
3. 10,8 77,5 11,6
4. 18,2 73,0
8,7
5.
5,8 80,2 13,6
6.
9,0 77,8 12,8
7. 14,2 76,2
9,6

ACTIVITÃÞI
Plimbãri
Lecturã, studii
Nu Une- Cu- Nu Une- Cuori
rent
ori
rent
30,8 49,3 19,5 27,7 37,1 34,7
27,1 53,3 19,5 26,9 41,2 31,8
12,2 59,7 27,9 10,5 43,2 46,3
51,2 40,2
8,3 50,2 33,9 15,3
12,0 51,6 35,3 16,3 36,0 46,5
14,6 55,5 29,3 18,6 39,9 40,9
32,5 51,6 15,8 29,6 40,6 29,5

Nu
80,0
51,1
57,2
74,2
43,4
47,1
67,8

Sport
Une- Cuori
rent
17,1
2,0
39,2
9,2
34,4
7,7
21,6
3,3
41,5 14,0
39,7 12,6
27,7
3,9
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Nr.
crt. Petreceri, aniversãri
Nu Une- Cuori
rent
8. 25,7 64,5
9,3
9. 17,5 79,4
3,1
10.
8,8 78,8 12,4
11.
4,0 85,7 10,3
12. 21,1 70,6
8,1
13. 11,9 77,3 10,7
14. 19,9 68,4 11,0
15. 19,8 65,6 14,6
16.
4,9 78,0 17,1
17. 14,0 75,6 10,3

ACTIVITÃÞI
Plimbãri
Lecturã, studii
Nu Une- Cu- Nu Une- Cuori
rent
ori
rent
40,4 38,8 20,8 33,3 27,9 38,8
13,4 57,7 28,9
3,1 45,4 51,5
16,7 59,2 24,2
2,0 30,4 67,6
15,9 57,9 25,4
8,7 46,0 45,2
69,3 28,9
1,6 66,1 27,8 5,8
20,2 58,2 21,2 25,3 48,6 25,6
11,8 54,4 33,8 12,5 35,1 54,4
16,7 56,2 27,1 22,9 44,8 31,2
9,8 48,8 41,5
4,9 24,4 70,7
28,8 51,4 19,5 27,3 39,3 33,1

Nu
86,9
51,5
51,6
50,0
89,0
55,8
78,7
85,4
41,5
64,4

Sport
Une- Cuori
rent
9,3
1,6
44,3
4,1
42,5
5,9
44,4
5,6
9,4
0,9
33,8
9,6
15,4
2,2
12,5
1,0
46,3 12,2
29,0
5,9

(continuare)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ieºiri restaurant,
localuri
Nu Une- Cuori
rent
63,8 30,8
5,1
33,5 57,5
8,9
46,6 47,4
5,8
48,8 42,3
8,6
33,3 54,7 11,2
29,7 59,9 10,0
51,0 42,4
6,4
69,9 25,7
4,4
50,5 47,4
2,1
48,7 47,1
4,2
42,9 50,0
7,1
60,3 33,2
6,5
35,0 54,9
9,7
69,9 26,5
3,7
64,6 31,2
3,1
39,0 43,9 17,1
47,5 45,2
7,1

ACTIVITÃÞI
Activitãþi
Vizionãri la TV
gospodãreºti
Nu Une- Cu- Nu Une- Cuori
rent
ori
rent
2,3
9,5 87,7 3,7 26,9 68,1
2,5 28,5 69,1 3,8 25,0 70,5
2,2 22,4 75,2 1,4 17,0 80,8
2,6 15,9 81,1 6,9 37,9 54,2
3,5 31,8 62,8 2,3 25,2 70,2
2 4 29,9 66,7 3,0 23,6 71,9
2.6 16,2 81,3 3,4 27,6 68,3
1,1 18,6 80,3 8,7 19,7 71,0
1,0 16,5 82,5 0,0 13,4 85,6
2,9 21,6 75,2 1,0 19,9 78,4
2,4 20,6 77,0 0,8 15,1 81,0
2,2 11,9 85,9 9,0 44,4 46,2
2,9 25,1 71,7 3,4 26,5 69,2
0,7 17,6 81,6 1,5
6,6 91,9
2,1
7,3 89,6 3,1 14,6 80,2
0,0 26,8 73,2 2,4
9,8 87,8
2,4 19,7 77,7 3,8 25,9 69,4

Hobby-uri
Nu
66,1
65,9
62,2
71,0
62,4
63,5
65,9
73,2
59,8
57,5
58,7
75,3
67,0
64,7
58,3
68,3
66,0

Uneori
18,0
17,2
19,0
15,8
19,8
18,6
17,6
14,2
17,5
21,2
20,6
15,0
17,2
19,1
16,7
12,2
17,6

Curent
10,3
13,2
14,4
8,5
11,2
11,8
12,3
8,7
14,4
15,4
14,3
6,7
11,5
11,8
18,7
17,1
11,9
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(continuare)
Nr.
crt.

Activitatea
politicã
Nu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

82,3
73,6
75,9
79,9
77,1
74,1
78,0
84,2
76,3
67,3
71,4
85,4
77,2
76,5
84,4
87,8
77,6

Uneori
12,9
20,1
18,3
14,8
18,6
19,8
16,4
11,5
18,6
24,8
23,0
11,7
16,7
14,7
10,4
12,2
16,8

Curent
3,8
5,8
5,3
4,4
3,5
5,2
4,9
3,8
5,2
7,5
4,8
2,2
5,4
7,4
3,1
0,0
4,9

La sfârºit de sãptãmânã
Mergeþi la bisericã Lucru pentru câºtiguri suplimentare
CuNu Une- CuNu Une- Curent
ori
rent
ori
rent
5,6 34,0 49,4 16,2 72,0 16,2 10,7
4,9 42,6 47,8
9,3 51,5 31,1 16,5
7,6 47,8 44,9
7,3 69,0 20,6
9,4
2,0 26,2 53,4 19,7 49,9 29,2 19,8
7,0 43,8 45,7
9,3 60,5 26,7 11,6
6,2 46,9 44,9
7,4 62,7 26,3 10,2
5,4 37,3 50,9 11,7 58,9 24,9 15,1
1,1 26,2 41,0 32,8 71,6 13,7 13,7
8,2 36,1 60,8
3,1 73,2 18,6
7,2
10,1 62,4 32,7
4,6 69,0 18,6 11,8
9,5 35,7 57,9
4,8 61,9 23,8 11,1
0,7 17,0 52,7 30,0 49,3 25,3 24,9
5,0 43,1 50,3
6,5 56,9 31,0 11,5
1,5 38,2 45,6 16,2 80,9 11,8
6,6
5,2 30,2 45,8 22,9 71,9 11,5 11,5
14,6 43,9 46,3
9,8 82,9
9,8
7,3
5,2 38,6 48,5 12,5 61,0 24,2 13,8

Faceþi excursii
Nu
50,7
43,6
32,4
66,4
30,6
32,1
48,9
72,1
26,8
23,9
21,4
83,9
40,0
55,9
59,4
19,5
46,9

Uneori
43,4
50,9
59,9
30,7
61,6
61,1
45,2
26,2
64,9
65,7
69,0
14,8
54,6
41,9
35,4
63,4
47,4
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Anexa nr. 15
Satisfacþia în viaþã
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Eºantioane
Total
Femei
Bãrbaþi
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni, maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
Între 31-60 ani
Peste 60 ani

Profesia
Puþin
Mult
16,1
46,9*
20,0
40,2
12,0
52,2
13,8
49,2
17,6
43,3
15,1
42,1
19,3
39,9
5,6
67,5
22,7
36,0
10,5
61,2
0,0
70,8
24,3
31,6
23,6
34,9
13,1
50,5
3,9
53,6

Loc de muncã
Puþin
Mult
19,3
41,4
23,2
32,2
15,7
44,9
18,2
42,5
20,1
39,3
18,9
34,0
23,5
36,7
40,5
23,1
19,5
43,3
14,7
49,7
2,4
75,2
16,3
33,2
26,5
33,0
17,1
44,5
5,2
35,9

Viaþa politicã
Puþin
Mult
46,7
16,6
47,3
17,7
46.1
17,4
55,7
11,7
34,5
23,4
28,7
29,7
51,6
12,5
50,0
11,9
57,7
12,3
56,5
9,2
53,7
14,6
43,3
22,0
42,7
18,8
57,0
7,9
55,2
9,2
45,8
17,3
29,6
32,3

* În tabel sunt trecute numai valorile extreme.

(continuare)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petrecerea
Viaþã de
timpului liber
familie
Puþin Mult Puþin Mult
36,2 21,8
3,3 65,1
39,6 20,1 11,4 62,9
25,1 23,3
6,5 66,9
33,1 23,6
8,7 64,9
42,5 19,5
7,7 65,0
45,3 19,5
7,6 67,5

Venituri
Puþin
31,9
36,8
27,8
25,3
17,5
26,5

Mult
17,4
15,5
22,9
13,2
22,9
26,9

Viaþa de
zi cu zi
Puþin Mult
21,6 30,4
26,2 26,9
17,6 33,4
24,1 25,8
18,1 36,6
16,4 42,2

-%Ce a realizat
pânã acum
Puþin Mult
21,3 34,2
23,5 35,6
19,3 33,3
23,9 31,5
17,9 38,1
13,9 48,6
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Nr.
crt.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Petrecerea
timpului liber
Puþin Mult
35,8 21,6
40,5 23,1
41,3 19,6
36,6 22,1
15,1 51,3
21,3 23,5
25,4 18,7
35,6 21,7
38,7 20,6
38,7 21,5
21,3 27,3

Viaþã de
familie
Puþin Mult
9,0 60,9
5,6 69,1
17,6 57,8
6,8 70,0
2,4 73,2
6,6 60,4
8,3 66,6
10,1 54,3
10,8 54,9
7,6 68,2
6,5 68,8

Venituri
Puþin
33,5
23,1
43,3
37,6
24,4
25,0
39,6
34,5
39,5
30,2
24,5

Mult
13,4
14,3
12,3
15,1
22,0
19,1
17,7
12,0
12,4
18,0
25,1

Viaþa de
zi cu zi
Puþin Mult
23,9 26,2
21,5 29,4
57,7 12,3
24,2 25,1
4,9 46,3
17,0 30,1
19,8 32,3
27,5 25,3
27,2 23,2
20,5 31,9
14,2 38,2

Ce a realizat
pânã acum
Puþin Mult
27,1 25,7
12,7 33,3
33,0 28,9
20,9 33,0
4,9 39,1
16,2 41,4
18,7 40,6
36,1 20,5
33,2 23,6
18,4 35,9
10,4 52,1
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Anexa nr. 16
Momentele de satisfacþie/insatisfacþie în viaþã
Nr.

Eºantioane

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Total
Femei
Bãrbaþi
Urban
Rural
Þãrani
Muncitori
Tehnicieni, maiºtri
Funcþionari
Intelectuali
Alte ocupaþii
Pensionari
Casnice
Sub 25 ani
Sub 30 ani
Între 31-60 ani
Peste 60 ani

Momente de bucurie,
mulþumire sunt:
Puþine
Multe
26,6
14,7*
29,4
14,6
24,1
14,7
26,7
15,2
26,5
13,6
29,6
13,9
25,3
13,2
22,3
15,1
39,2
13,4
20,3
17,4
14,6
29,3
33,8
13,2
30,2
17,7
21,7
15,1
22,0
13,2
27,5
15,1
32,3
14,7

* În tabel sunt trecute numai valorile extreme.

-%Momente de insatisfacþie,
necazuri sunt:
Puþine
Multe
29,3
21,4
25,0
26,1
33,1
17,8
31,7
20,7
26,1
22,9
24,7
25,6
31,5
18,7
38,9
23,0
16,5
24,7
27,1
20,0
41,4
19,5
31,6
22,7
32,3
26,0
36,4
16,6
33,3
18,0
27,7
22,0
31,1
28,5
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1. ARGUMENT PENTRU NECESITATEA CERCETÃRII
Tendinþa generalã de înnoire a vieþii economice ºi sociale, care
dominã viaþa poporului român dupã Revoluþia din decembrie 1989, se
concretizeazã în investigarea tuturor domeniilor de interes naþional, în
scopul identificãrii problemelor fundamentale ºi proiectãrii unor soluþii
viabile, realiste pentru rezolvarea acestora.
În acest context, necesitatea realizãrii unei cercetãri asupra calitãþii
serviciilor pentru populaþie pentru populaþie s-a impus, ca o etapã inevitabilã
a unui proces mai larg de identificare a cãilor de creºtere a nivelului de trai
al populaþiei din þara noastrã.
Una din resursele cele mai preþioase care concurã la împlinirea
superioarã a personalitãþii umane, în general, este timpul. Cu cât structura
organizatoricã a unei societãþi este mai masiv generatoare de timp pentru
membrii sãi cu atât societatea respectivã se situeazã pe o treaptã mai înaltã
de progres ºi civilizaþie. Prin urmare, o societate va fi cu atât mai dezirabilã,
cu cât va realiza o mai adâncã diviziune a muncii sociale, o mai rafinatã
specializare a acesteia. Intenþia de a edifica o lume modernã, profund
umanã, nu poate trãi în afara conceperii ºi creãrii unei sfere a serviciilor
pentru populaþie, care sã intervinã eficient ºi oportun în viaþa oamenilor, sã
preia îndeplinirea înalt calificatã a unor activitãþi complexe ºi extrem de
diverse.
Pledoaria pentru dezvoltarea echilibratã a sferei serviciilor se bazeazã
ºi pe experienþa internaþionalã, în acest domeniu, care demonstreazã cã
nivelul de trai ºi calitatea vieþii sunt nemijlocit condiþionate de dimensiunile ºi
caracteristicile structurale ale sferei serviciilor în general ºi a serviciilor
pentru populaþie în special.
Cu atât mai mult în condiþiile specifice þãrii noastre, dominate de
trecerea de la o economie excesiv centralizatã la o economie concurenþialã,
de piaþã, se impune acordarea unei atenþii mãrite acelor sectoare cheie ale
economiei, care prin dezvoltarea lor, introduc în sistemul economico-social
un set de efecte pozitive esenþiale, ca:
− echilibrarea mecanismului economiei naþionale;
− ridicarea nivelului de trai ºi a calitãþii vieþii populaþiei;
− ocuparea forþei de muncã excedentare ce va rezulta în urma
procesului de restructurare a economiei în profil sectorial ºi de
ramurã.
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Comparativ cu celelalte þãri din centrul Europei, care au antrenat în
sfera serviciilor cca 40% din populaþia ocupatã, în þara noastrã, la nivelul
anului 1990, numai 26,9% din populaþia ocupatã a þãrii (2,9 mil. pers.)
lucreazã în servicii.
Serviciile pentru populaþie, dincolo de diversitatea ºi structura lor,
vizeazã satisfacerea unor cerinþe repetabile impuse fie de convieþuirea în
colectivitate, fie de cerinþele general umane individuale. Indiferent de natura
lor, serviciile, prin calitatea lor, propagã în mediu social un set de
consecinþe asupra aspiraþiilor populaþiei, motivaþiilor, integrãrii/alienãrii etc.
Ele plaseazã deci în centrul atenþiei omul ºi calitatea vieþii sale. Abordarea
calitãþii serviciilor presupune analizarea celor douã laturi ale sale: latura
obiectivã, care vizeazã aspectele exterioare riguros mãsurabile ale calitãþile
diferitelor tipuri de servicii ºi respectiv, latura subiectivã, care se referã la
calitatea perceputã a serviciilor de cãtre consumatori.
Orice sistem echilibrat al serviciilor trebuie sã fie structurat corespunzãtor naturii ºi dimensiunilor nevoilor sociale, pe care are menirea sã le
serveascã în mod calificat, oportun, respectând exigenþele consumatorilor.
În mediul de naturã entropicã în care se desfãºoarã viaþa oamenilor
sistemul serviciilor trebuie sã intervinã ca un mecanism economico-social
indispensabil, specializat în eliminarea prin rezolvare a problemelor,
funcþionând astfel, ca un factor permanent de instituire a ordinii ºi coerenþei
în mediul social.
Pentru ca acest lucru sã fie posibil, sistemul ofertei de servicii trebuie
sã se confrunte continuu cu cererea de servicii, pentru a se reorienta în mod
util. Finalitatea serviciilor constând în satisfacerea unor nevoi specifice
rezultã cã principala cale de diversificare a acestora constã în includerea a
noi ºi noi tipuri de servicii care vor rãspunde diversificãrii nevoilor exprimate
ale consumatorilor. În acelaºi timp diversificarea serviciilor se va realiza ºi
prin descoperirea unor noi modalitãþi, alternative ºi/sau completare de a
satisface una ºi aceeaºi nevoie.
Diversificarea serviciilor trebuie sã urmeze totdeauna drumul optim ce
va rezulta din confruntarea criteriilor de rentabilitate economicã cu cele ale
eficienþei sociale. Acest lucru va fi posibil dacã se va proceda la echilibrarea
ofertei de servicii prin grãbirea instituirii unui sistem concurenþial. Numai pe
aceastã cale se va ajunge într-un timp relativ scurt, la o dinamicã
economicã realistã ºi rentabilã a sistemului serviciilor pentru populaþie.
Dimensiunile calitative ale fiecãrui tip de serviciu vor desemna segmentele
pieþii. Cu cât acestea vor fi mai numeroase, cu atât serviciul respectiv va fi
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mai accesibil. În acest sens, identificarea, exigenþelor consumatorilor, atât la
nivel de individ cât ºi la nivel de grup/colectivitate, constituie o fazã de primã
importanþã premergãtoare oricãrui proces de proiectare sau reformã a unui
anumit tip de serviciu.
Pe de altã parte, satisfacerea acestor exigenþe, gradul acoperirii lor
(concomitent cu evaluarea gradului de respectare a standardelor/tip de
serviciu) ºi identificarea dinamicii percepute a calitãþii serviciilor în cadrul
fiecãrui segment al pieþei, trebuie sã constituie criterii ulterioare de
dezvoltare ºi modernizare a tipurilor de servicii. Economia de timp constituie
un atribut major în susþinerea atractivitãþii serviciilor. Evaluarea economiei
de timp realizate prin utilizarea unui anumit serviciu va determina în mod
hotãrâtor apelarea sau renunþarea la efectele utile ale serviciului respectiv.
Existã deci un prag critic al timpului/tip de serviciu peste care atractivitatea
utilizãrii serviciului scade.
Aceasta trebuie deci determinat riguros ºi conjugat cu pragul critic al
preþurilor sau tarifelor practicate (pentru serviciile plãtite) pentru fiecare tip
de serviciu ºi pentru grupele de servicii complementare astfel încât sã se
menþinã o largã accesibilitate a consumatorilor la serviciile respective.
Diversificarea serviciilor prin multiplicarea ofertei ºi prin abundenþa
acestora are un rol major în accelerarea creºterii exigenþei beneficiarilor. În
acest sens se impune analiza nevoilor acoperite la un moment dat prin
serviciile existente, evaluarea posibilitãþilor de a include noi nevoi în
domeniul preocupãrilor unor servicii viitoare, reevaluarea exigenþelor
beneficiarilor în condiþiile diversificãrii reþelei serviciilor.
În sensul celor de mai sus, cercetarea noastrã ºi-a propus
identificarea situaþiei existente la nivelul anului 1990 în câteva tipuri
esenþiale de serviciu de interes social astfel:
− serviciile gratuite sau cu înlesniri de platã:
− serviciile de ocrotire a sãnãtãþii;
− serviciile de asigurãri sociale;
− servicile de asistenþã socialã;
− serviciile de învãþãmânt;
− serviciile culturale;
− serviciile plãtite de populaþie.
Fiecare capitol, ocupându-se de un anume tip de serviciu, analizeazã
situaþia prezentã a acestor servicii, prefigurând totodatã principalele
probleme ce reies, în fiecare caz în parte. Corespunzãtor problemelor
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identificate, au fost enunþate o serie de mãsuri ce ar putea veni în
întâmpinarea oricãrei tentative de a îmbunãtãþi situaþia existentã.
Calitatea comerþului, a transportului, a învãþãmântului, a culturii, a
asigurãrii sãnãtãþii etc. formeazã un întreg care acþioneazã simultan asupra
mediului social ºi decide asupra naturii condiþiilor oferite fiecãrei persoane ºi
prin intermediul acesteia, întregii naþiuni, pentru a se forma, a se dezvolta, a
învãþa, a dori, a spera, a-ºi valorifica deplin capacitãþile atât spre folosul
personal, cât ºi a întregii colectivitâþi. Resursa majorã a fiecãrui popor o
constituie “omul”. Capacitatea acestuia ºi valorificarea lui superioarã
depinde, în esenþã, de atractivitatea vieþii, de posibilitatea de a imprima vieþii
un sens.
În tot acest angrenaj, un rol esenþial, determinant, revine calitãþii vieþii
care, la rândul ei este dependentã strict de calitatea serviciilor.
Universul serviciilor reprezintã o reuniune vastã ºi complexã în care
se consumã ºi se modeleazã relaþii interumane. Prin aceasta, personalului
care lucreazã în domeniul serviciilor ºi nu numai lui, îi revine
responsabilitatea faþã de tipologia relaþiilor interumane, sub aspectul
condiþiilor instituite pentru formarea ºi educarea tuturor categoriilor sociale
care vin în contact cu reþeaua serviciilor. În universul servicilor se consumã,
în fiecare minut, mii ºi mii de relaþii interpersonale directe sau mediate care
prin repetare provoacã serii de consecinþe complexe vizibile atât în prezent
cât ºi în viitor. Organizarea defectuoasã a sistemului serviciilor determinã
fixarea unor deprinderi regresive atât în comportamentul personalului de
deservire cât ºi în cel al beneficiarilor.
Încrederea în sine, respectul pentru ceilalþi, convingerea cã echitatea
existã, sentimentul cã meritã sã munceºti ºi sã te bucuri de roadele muncii
tale, pot fi diminuate sau stimulate printr-o organizare defectuasã sau,
respectiv, optimã a serviciilor.
Toate aceste efecte se propagã simetric în sfera producþiei materiale
unde se vor putea mãsura în nivelul productivitãþii muncii, al interesului
pentru formare ºi performanþe profesionale.
Lipsa de calitate în sfera serviciilor genereazã un cerc vicios care
presupune costuri sociale pe care nu ni le mai putem permite.

2. ASPECTE CRITICE PRIVIND TEORIA
GENERALÃ A SERVICIILOR
În prezent, natura, modul de funcþionare ºi rolul serviciilor în general,
ºi a celor pentru populaþie, în special, nu sunt suficient cunoscute. În
literatura economicã de specialitate existã numeroase inexactitãþi ºi erori
teoretice care genereazã distorsiuni în planul practicii economice ºi sociale.
Teoriile tradiþionale privind dezvoltarea economicã ºi socialã necesitã o
reexaminare atât pe ansamblu cât ºi analitic.
În acest cadru, teoria economicã a serviciilor pentru populaþie, ca
premisã a creºterii calitãþii vieþii ºi a creºterii generale, trebuie sã ocupe
locul cuvenit.
Teoria economicã româneascã a utilizat pânã la sfârºitul anului 1989
principii de divizare a serviciilor bazate pe teoria marxistã a plusvalorii,
adaptatã la cerinþele unei economi planificate. Aceastã modalitate de
abordare s-a dovedit a fi nu numai falsã dar ºi nocivã pentru practica
economicã ºi socialã, ca generând o atitudine inadecvatã a specialiºtilor
faþã de problema sferei de constituire a venitului naþional, menþinând, o
bunã perioadã de timp, serviciile ºi mai ales serviciile pentru populaþie, întro poziþie mereu secundarã.
Sistemul de balanþe al producþiei materiale a operat, în principal, cu
douã mari categorii de servicii:
− servicii materiale, care se luau în calcul la evaluarea venitului
naþional (ºi deci erau considerate productive);
− servicii nemateriale luate în calcul doar parþial ºi cu inconsecvenþã
la evaluarea venitului naþional (considerate deci parþial
neproductive).
Serviciile pentru populaþie erau deci considerate materiale sau
respectiv nemateriale în mod, adesea arbitrar, fãrã un criteriu ferm.
Definirea celor douã categorii ale serviciilor ºi determinarea lor prin
calificativele “material” ºi “nematerial” prezintã deficienþe atât de formã, cât
ºi de fond, creând confuzii ºi premise de identificare inexactã.
Conceptele “servicii productive” ºi “servicii neproductive” s-au
constituit prin sugestia oferitã de teoria marxistã asupra “muncii productive”
ºi a “muncii neproductive”. În concepþia lui Marx, caracterul productiv al
muncii în capitalism nu depinde de natura produsului ei, ci de contribuþia
forþei de muncã la autovalorificarea capitalului.
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Marx utilizeazã frecvent, pentru definirea muncii neproductive în sens
capitalist, termenul de “servicii”.
Pe de altã parte, el însuºi abdicã de la convenþia pe care a impus-o,
analizând categoriile economice “muncã productivã” ºi “muncã
neproductivã” în afara contextului iniþial al definirii, introducând criteriul
rezultatului muncii (bunurile tangibile ºi, respectiv, serviciile).
Economia politicã a socialismului a preluat aceste noþiuni fãrã a
preciza cu exactitate, de la început, conþinutul lor.
Împãrþirea sferei serviciilor în “servicii productive” ºi “servicii neproductive” este rezultatul unei problematizãri artificiale, ce materializeazã,
doar intenþia politicã a autorului de a evidenþia caracterul însuºirii de cãtre
întreprinzãtor a plusvalorii.
Însuºi faptul cã în timp, tot mai multe servicii au fost incluse în sfera
activitãþilor creatoare de venit naþional (deºi în fapt toate serviciile
contribuie, direct sau indirect, la realizarea venitului naþional, face ca
abordarea lor faþã de aceastã sferã sã parã nerevelatoare.
Cât priveºte calificarea anumitor servicii “materiale” iar a altora
“nemateriale” este, de asemenea, inadecvatã scopului urmãrit deoarece,
dacã sensul adjectivului “material” ne este clar, nu acelaºi lucri se întâmplã
cu cel al adjectivului “nematerial”. În general, descrierea unei anumite
însuºiri, a unui lucru printr-o calitate absentã, suferã de imprecizie ºi lasã
loc pentru interpretãri diferite ºi chiar contradictorii.
Spre o mai clarã evidenþã a naturii serviciilor propunem utilizarea unor
criterii mai simple ºi mai operative de divizare a serviciilor ºi anume:
a) Efectul util pe care îl realizeazã serviciul. Astfel, putem avea servicii
care oferã consumatorului:
− unul sau mai multe obiecte
− una sau mai multe operaþiuni
servicii simple
− una sau mai multe informaþii
− una sau mai multe:
- obiecte ºi operaþiuni
- obiecte ºi informaþii
servicii complexe
- obiecte, operaþiuni ºi informaþii
b) Segmentul de populaþie cãruia i se adreseazã serviciul respectiv:
− unui anumit segment al populaþiei, care poate fi constituit dupã:
- un criteriu (vârstã, sex etc.);
- douã sau mai multe criterii;
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− majoritãþii populaþiei.
c) Frecvenþa de apariþie a serviciului respectiv în economia timpului
consumatorului:
− servicii cu frecvenþa de apariþie ridicatã (servicii comerciale, servicii
transport în comun etc.);
− servicii cu frecvenþa de apariþie medie (igiena personalã etc.);
− servicii cu frecvenþa de apariþie mai redusã.
Asemenea modalitãþi de divizare a serviciilor ar putea dizolva multe
din vechile modalitãþi, constituind în acelaºi timp o bazã mai operativã de
grupare, în sensul evidenþierii a celor servicii care intervin mai frecvent în
viaþa oamenilor, consumând inevitabil cea mai mare parte a timpului ºi a
veniturilor lor. Totodatã, aceastã grupare ar facilita orice tentativã de
reformã în sfera serviciilor pentru populaþie.

3. CALITATEA SERVICIILOR ACORDATE POPULAÞIEI
GRATUIT SAU CU ÎNLESNIRI DE PLATÃ
Un loc aparte în cadrul sferei serviciilor îl ocupã serviciile distribuite
populaþiei gratuit sau cu înlesniri de platã. Acestea au menirea de a asigura,
la un nivel cât mai înalt posibil, ocrotirea sãnãtãþii tuturor categoriilor de
populaþie, educaþia ºi instruirea tinerelor generaþii, asigurarea unor venituri
minime ºi a unor minime posibilitãþi de viaþã categoriilor defavorizate ale
populaþiei, crearea unui mediu cultural adecvat necesitãþilor populaþiei etc.
La nivelul anului 1989 serviciile acordate populaþiei gratuit sau cu
înlesniri de platã atingeau un procent de aproximativ 10% din totalul
consumului de servicii pentru populaþie.
Având în vedere cã acestea utilizau doar 3,34% din totalul fondului
alocat pentru consumul populaþiei, se poate concluziona cã, pânã în
prezent, nu s-a acordat atenþia cuvenitã acestui capitol al serviciilor pentru
populaþie, ceea ce a avut ca efect o calitate extrem de scãzutã a prestaþiei
în aceste tipuri de servicii. În viitor se impune realizarea unui raport mai
echilibrat între ponderea serviciilor plãtite ºi cele acordate gratuit sau cu
înlesniri de platã, pentru a lãrgi accesul la acestea din urmã ºi pentru a
îmbunãtãþii nivelul lor calitativ.

3.1. Serviciile pentru ocrotirea sãnãtãþii
Economiºtii români apreciazã cã serviciile sanitare reprezintã o
categorie de servicii cheie în cadrul sferei serviciilor, dat fiind rolul ºi
impactul social al acestora.
Atingerea obiectivelor activitãþii desfãºurate de cãtre sistemul
serviciilor sanitare este legatã de profesiunea ºi statutul medicului, cât ºi de
cel al personalului sanitar.
Medicina este o specializare, o ocupaþie cu timp integral de muncã.
Ea instituþionalizeazã un conþinut tehnic, care se constituie ca cel mai
important element al statutului personalului medical.
Acest caracter tehnic în realizarea ºi efectele lui decide, în ultimã
instanþã, ceea ce se înþelege prin calitatea serviciilor sanitare.
Caracteristicile activitãþii medicale, considerate de cãtre Talcott
Parsons, se referã la universalismul, funcþionalitatea specificã ºi caracterul
efectiv neutru al acesteia. Valoarea dominantã a rolului de medic este
orientarea spre colectivitate.
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Universalismul se referã la adresabilitatea generalã a serviciilor
prestate de medic ºi excluderea ataºamentelor personale.
Funcþionalitatea specificã priveºte locul ocupat de medic în diviziunea
socialã a muncii ºi anume, faptul cã rolul medicului este situat foarte sus pe
scara rolurilor sociale a cãror îndeplinire cere un înalt nivel de competenþã
tehnicã, o cunoaºtere subtilã ºi complexã, o abilitate dezvoltatã printr-o
pregãtire lungã ºi susþinutã.
Neutralitatea efectivã este o dimensiune a rolului medicului rezultând
din caracterul de ºtiinþã aplicatã al medicinei ºi ea rezidã în faptul cã
medicul trateazã problema obiectivã a sãnãtãþii/bolii în termeni obiectivi,
fundamentaþi ºtiinþific.
În ceea ce priveºte orientarea de valoare, faþã de sine sau de
colectivitate, rolul medicului aparþine grupului minoritar de profesii în care
este foarte puternic subliniatã orientarea spre comunitate. Ideologia acestei
profesii pune în evidenþã obligaþia medicului de a pune binele bolnavului
deasupra intereselor personale ºi a privi comercializarea profesiunii ca pe
un rãu periculos care trebuie combãtut. Medicina nu trebuie sã fie o afacere
pentru cei care o practicã.
Instituþia asistenþei sanitare include ºi ansamblul de anticipaþii care se
constituie în rolul bolnavului.
Bolnavul este scutit de responsabilitãþile normale ataºate rolului de
om sãnãtos, legitimarea stãrii de boalã fãcându-se prin intermediul
medicului. Bolnavul este obligat sã solicite ajutorul competent al medicului
ºi sã coopereze cu acesta în vederea ieºirii din situaþia de bolnav.
Prin însãºi constituirea lui, sistemul ocrotirii sãnãtãþii porneºte de la
recunoaºterea caracteristicii organismului uman de a lupta pentru
menþinerea propriei structuri, împotriva tendinþelor omogenizate ale naturii
care duc moarte ºi prin aceasta, la reîntoarcerea biologicului la starea de
sistem fizic.
Având în vedere cã evitarea dezintegrãrii organismului viu are loc prin
intermediul schimburilor lui cu mediul, raporturile securizante, presupuse de
sistemul asistenþei sanitare, privesc tocmai asistarea acestor schimburi între
organismul uman ºi mediul de viaþã, care se realizeazã prin intermediul
exclusiv al societãþii.
Scopul asistenþei sanitare este de a menþine omul în stadiul de fiinþã
biopsihosocialã, de a menþine viaþa la un nivel social, de menþinere a
capacitãþilor omului de a se manifesta în cadrul schimbãrilor prescrise de
societate, de a putea rãspunde nivelului convenit social de normalitate.
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Definirea conceptelor de sãnãtate ºi boalã
ºi structura asistenþei sanitare
Cercetarea sistemului asistenþei sanitare trebuie sã aibã în vedere
interesul care se dã noþiunilor de sãnãtate ºi boalã în virtutea cãrora acesta
acþioneazã.
Conform aprecierilor OMS sãnãtatea presupune nu numai absenþa
infirmitãþii ºi a bolii, dar ºi o stare de bine fizicã, mentalã ºi socialã. Acestea
toate pot cuprinde aspecte variate ale raporturilor dintre om ºi mediu,
satisfacerea trebuinþelor, concordanþa dintre aºteptãri ºi realizarea lor.
În ceea ce priveºte boala, punctul de vedere al neurobiologiei care ia
în considerare organismul uman ºi mediul sãu ca un tot afirmã cã aceasta
“nu constituie o rupturã radicalã în raport cu funcþionarea normalã a
corpului.
Interpretarea sa relevã dimpotrivã aceeaºi filosofie a compromisului
(adaptãrii) despre care este vorba de-a lungul întregii gestionãri a viului.”1
Boala nu are sens decât în funcþie de omul luat ca tot, fiinþã biopsihosocialã.
Cauza socialã a bolilor, dincolo chiar de componentele sociale ale
acestora este din ce în ce mai mult recunoscutã de cei care practicã
medicina. Iatã ce declarã un chirurg: “Pentru cã în ciuda dozajelor ºi
radiografiilor noastre, suntem incapabili sã gãsim o afecþiune autenticã
organicã la doi din trei bolnavi care vin la cabinetele noastre de consultaþii,
boala lor trebuie sã stea altundeva decât în organele lor, nu este suficient
sã spunem cã nu au nimic, dacã nu le gãsim nimic, ei trebuie totuºi sã aibã
ceva dacã au venit sã ne caute. A-i declara funcþionali nu înseamnã decât
sã deplasezi problema”. 2
“În acelaºi timp a blama sau a nu lua în seamã un bolnav cronic, care
nu-ºi aplicã tratamentul ridicat fãrã a te întreba asupra factorilor culturali ºi
sociali (situaþie familialã, viaþã profesionalã, nivel cultural) care îl împiedicã
pe bolnav sã urmeze regimul prescris sau sã refuze ajutorul care I se oferã,
nu înseamnã de fapt al trata”, comenteazã acelaºi autor.
Cercetarea calitãþii serviciilor sanitare este pentru sociologie un mijloc
de reflexie asupra unor probleme impuse de raporturile cu medicina, cu
care se poate asocia în procesul de prevenire ºi tratament al bolilor, în
sprijinirea practicienilor de a rezolva problemele medicale ºi susþinerea
elaborãrii politicilor sanitare (sãnãtate publicã, epidemiologie, psihiatrie).
1

Vicent, J.D., “Emotions et raison dans la genese de la persone”, în UNAFAM, nr. 2,
1989, p. 2-26.
2
Stendler, François, Sociologie medicale, Paris, Armand Colin, 1972, p. 13.
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Sensul profund social al aspectelor legate de funcþionarea sistemului
sanitar, reiese din informaþia privitoare la starea sãnãtãþii vehiculate la
nivelul acestui sistem care se referã la:
− starea de sãnãtate a populaþiei;
− dinamica ºi tendinþele fenomenelor demografice, morbiditatea,
dezvoltarea somatopsihicã a copiilor ºi tineretului;
− sãnãtatea mentalã a întregii populaþii;
− condiþii igienico-sanitare ale mediului de viaþã ºi de muncã;
− aspecte medico-sociale ale familiei, carenþe de structurã (divorþuri,
abandonul familial de cãtre un pãrinte etc.);
− carenþe de comportament (alcoolism, neînþelegeri grave,
vagabondaj al copiilor mai ales);
− carenþe ale sãnãtãþii (boli cronice severe, irecuperabile);
− carenþe privind încadrarea corespunzãtoare în procesul de muncã,
învãþãmânt.
ªtiinþa promovatã prin practica sistemului de asistenþã sanitarã
presupune studiul distribuþiei bolilor ºi invaliditãþilor în populaþiile umane ºi a
influenþelor care determinã aceastã distribuþie. În ansamblul sãu, sistemul
asistenþei sanitare dezvoltã activitãþi medico-sanitare concretizate în:
− asistenþã medicalã ambulatorie;
− asistenþã medicalã spitalizatã;
− asistenþã medicamentoasã;
− asistenþã medico-socialã.
Structura instituþiilor sanitare, stipulate prin legislaþie cuprinde:
subsistemul decizional sau de conducere, subsistemul operaþional sau
executiv ºi circulaþia informaþiei.
Sistemul decizional desfãºoarã o gamã largã de activitãþi care
constau în stabilirea politicii sanitare, organizarea structurii reþelei sanitare,
stabilirea legislaþiei, elaborarea principiilor privind asistenþa sanitarã,
organizarea sistemului informaþional, evaluarea activitãþii reþelei sanitare,
detectarea problemelor survenite în funcþionarea întregului sistem în
vederea intervenþiei operative, evaluarea implicaþiilor deciziei, îndrumarea ºi
controlul activitãþii de ocrotire a sãnãtãþii, remodelarea structurii
organizatorice, remodelarea sistemului informaþional.
Subsistemul operaþional sau executiv este numit, în fapt, reþeaua
sanitarã, cu o structurã vastã, bazatã pe o varietate de categorii de unitãþi
ce desfãºoarã o seamã de acþiuni asupra beneficiarilor.
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Tipurile de unitãþi ale reþelei sanitare sunt: spitale, staþionare de zi
(pentru copii ºi pentru adulþi, sanatorii TBC, psihiatrie), case de naºtere,
creºe, leagãne preventorii, dispensare medicale, policlinici (cu circuit închis,
cu circuit deschis), puncte farmaceutice, unitãþi neclinice de gerontologie,
laboratorul de sãnãtate mintalã, centre de recoltare ºi conservare a
sângelui, centrul sanitar antiepidemic, staþia de salvare, laborator de
medicinã legalã, centre de combatere a tuberculozei, serviciu stomatologic.
Acestea sunt organizate dupã principiul teritorial ºi pe categorii de
asistenþã medicalã.
Practica medicalã desfãºuratã în cadrul reþelei sanitare se referã la
necesarul de prestaþie medicalã, aºa numitul consum medical separat pe
urmãtoarele tipuri de prestaþii:
− consultaþii de medicinã generalã ºi specialitate;
− investigaþii de laborator clinic ºi exploatãri funcþionale;
− spitalizare.
Asistenþa sanitarã acordatã întregii populaþii se completeazã în cazul
anumitor categorii, cu caracteristici specifice, exemplu: asistenþa pentru
femei, care implicã dezvoltarea practicii obstetricii ginecologice ºi asistenþei
la naºtere, ºi asistenþa copiilor care, de asemenea, include specialitãþile
pediatrice.
Asistenþa medicalã de specialitate cuprinde un numãr de cca 35 de
specialitãþi.
În cadrul reþelei sanitare, asistenþa generalã sau de specialitate
presupune trei categorii de acþiuni dupã scopul urmãrit:
− acþiuni de diagnostic ºi vindecare;
− acþiuni de cercetare medicalã ºi dezvoltare a practicii medicale;
− acþiuni de educare a populaþiei ºi prevenire a îmbolnãvirii lor.
Funcþionarea sistemului de servicii sanitare presupune în afara
realizãrii scopului pentru care a fost creat ºi angrenarea unor relaþii cu
celelalte sisteme din societate, cu efecte indirecte în mai multe sfere ale
societãþii. Practica medicalã este direct legatã de problemele economice,
organizaþionale, tehnice ºi sociale.
Analiza criticã a situaþiei serviciilor sanitare obligã la o evaluare a
activitãþii ce se desfãºoarã în aceastã sferã, în primul rând considerând-o
ca parte a unui complex intercorelat de activitãþi ale societãþii globale, ºi în
al doilea rând, apreciind aceeaºi activitate prin prisma mijloacelor ºi
efectelor prin care se manifestã ca realitate.
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O schemã, conceputã sub numele de “Modelul cibernetic al
mortalitãþii populaþiei din România” (dr. Emil Mesaroº º.a.) relevã sugestiv
raporturile în care se aflã asistenþa sanitarã, cu gradul general de dezvoltare
social-economicã a þãrii, care o determinã, ºi starea de sãnãtate a
populaþiei, pentru care este un factor determinant. Schema exprimã în
acelaºi timp multiplele elemente ale realitãþii sociale care concurã la
determinarea stãrii de sãnãtate ºi în ultimã instanþã la determinarea duratei
medii a vieþii care ca indicatori generali ai mortalitãþii este în acelaºi timp ºi
cel mai important criteriu de apreciere al calitãþii vieþii.
Modelul cibernetic al mortalitãþii populaþiei din România
Gradul de dezvoltare social-economicã
Venitul real pe
o persoanã

Calitatea
mediului
ambiant

Calitatea ºi structura
consumului

Condiþii de locuit

Accesibilitatea ºi
calitatea asistenþei
medicale

Volum de
timp liber al
societãþii

Starea de sãnãtate
a populaþiei

Condiþii de muncã,
de transport, stres
urban

Nivelul mortalitãþii
generale ºi
infantile

Stocul naþional
de învãþãmânt

Comportamentul
demografic

Structura dupã
vârstã a
persoanelor

Durata medie a vieþii
Sursa: dr. Mesaroº, Emil º.a., Mortalitatea generalã a populaþiei din România, CCMS,
1987, p. 48.

Importanþa activitãþii desfãºurate de cãtre serviciile sanitare, legate de
ansamblul dezvoltãrii sociale este pusã în valoare de concepþia generalã
privind politica socialã a þãrii, care realizeazã în principiu o sintezã între
nevoile de dezvoltare ale societãþii ºi mijloacele de care aceasta dispune la
un moment dat.
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Raportul privind dezvoltarea lumii, din 1990, ºi-a pus problema
consecinþelor politicilor sociale în lume ºi în special a politicii în favoarea
sãracilor.
Ceea ce se evidenþiazã în acest raport, sugereazã cã depãºirea
sãrãciei, printr-un progres rapid ºi susþinut poate fi realizatã, urmând o
strategie bazatã pe douã elemente la fel de importante. Primul element se
referã la folosirea judicioasã a forþei de muncã. Al doilea, la dezvoltarea
serviciilor sociale destinate sãracilor între care se numãrã îngrijirea
sãnãtãþii, alãturi de planificarea familialã, hranã, învãþãmânt primar.
Cele douã elemente se susþin reciproc ºi niciunul fãrã celãlalt nu este
suficient.
“Progresul în sfera socialã este o angajare pe termen lung, într-un
efort de a face accesibile la toate nivelurile societãþii educaþia, îngrijirea
sãnãtãþii ºi alte servicii sociale.”1
Sub numele de provocarea anului 1990, raportul asupra dezvoltãrii
lumii exprimã ca o înaltã prioritate lupta pentru reducerea sãrãciei globale,
care în Europa include 50 milioane de oameni.
În condiþiile actuale ale dezvoltãrii ºãrii noastre apare evidentã
necesitatea aplicãrii strategiei duble de care am vorbit, în cadrul cãreia un
loc important îl va ocupa preocuparea pentru dezvoltarea asistenþei sanitare.
La sfârºitul anului 1989 reþeaua sanitarã cuprindea 425 spitale, 541
dispensare policlinici, 5.246 dispensare medicale, 16 sanatorii TBC, 16
preventorii, 847 creºe, 1.935 farmacii, 65 leagãne de copii.
Numãrul paturilor de asistenþã medicalã din spitale sanatorii TBC,
case de naºteri ºi staþionare, la sfârºitul aceluiaºi an a fost de 216.295,
revenind în medie 9,3 paturi la 1.000 de locuitori.
Din totalul paturilor de spital, 30,2% aparþineau secþiilor de pediatrie,
ginecologie obstreticã, nou-nãscuþi ºi maturi.
În 1989 s-a acordat asistenþã medicalã în condiþii de internare în spital
unui numãr de 5,2 mil. bolnavi (durata medie a spitalizãrii fiind de 10,9 zile).
În sanatorii TBC au fost internaþi 23,4 mii bolnavi, cu durata medie de
internare de 58,5 zile, în preventorii, 7,7 mii bolnavi cu o duratã medie de
internare de 64,3 zile.
Reþeaua creºelor cuprindea la sfârºitul anului 1989, 80,6 mii locuri.
Numãrul personalului medical la sfârºitul anului 1989 era de 49,1 mii
medici (revenind un medic la cca 468 de persoane) dintre care 7,1 mii
1

World Development Report, 1990, “Poverty”, p. 2-3.
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stomatologi, 6,4 mii farmaciºti, 135,7 mii cadre sanitare medii, 62,1 mii
personal sanitar auxiliar revenind 1 la 370 persoane.
Cheltuielile din bugetul de stat pentru pregãtirea sãnãtãþii s-au ridicat
în 1988 la 17.823,5 mii lei, revenind 773 mii lei pentru un locuitor.
Întãrirea bazei materiale de personal sanitar ºi instituþii sanitare, din
care punct de vedere, þara noastrã se situeazã pe ultimele locuri din
Europa, necesitã eforturi mari în viitor. Ca exemplu, se poate vedea cã, în
timp ce în România se alocã pentru îngrijirea sãnãtãþii 2% din venitul
naþional, în alte þãri se alocã pentru acelaºi scop, 5-6% din produsul naþional
brut sau chiar mai mult, (în Suedia procentul alocat sãnãtãþii este de 10%
din produsul naþional brut).1
În acelaºi timp, serviciile sanitare prezintã numeroase carenþe cu
caracter calitativ. Între acestea se numãrã dotarea tehnicã
necorespunzãtoare, depãºitã moral ºi fizic, care departe de a satisface
trebuinþele terapeutice, este uneori dãunãtoare, grave lipsuri organizatorice
în interiorul unitãþilor sanitare (privind normarea muncii, protecþia muncii
etc.) ºi între acestea ºi alte instituþii cu care întreþin relaþii funcþionale (fabrici
de oxigen, de pansamente ºi alte materiale absolut necesare, centre de
colectare a sângelui, industria farmaceuticã, firmele de import-export,
centrele de cercetãri etc.).
Salarizarea necorespunzãtoare a angajaþilor, medici, cadre medii ºi
alþii produce nemulþumire cu grave repercusiuni asupra funcþionãrii
sistemului ºi, implicit, asupra stãrii generale de sãnãtate.
Sistemul de plãþi nediferenþiat pe tipuri de servicii ºi prestaþii creeazã
dificultãþi ºi impune riscuri materiale în rândul pacienþilor.
Ca efect direct al multiplelor carenþe social-economice care se
manifestã în asigurarea serviciilor sanitare, stocul de sãnãtate al populaþiei,
descrie pentru ultimele douã decenii de existenþã a þãrii noastre, tabloul
sintetic al unei decãderi generale a stãrii de sãnãtate.
Prezentat sub genericul “Cifre care acuzã”, studiul Sanometria în
profil european al doctorului în medicinã Petre Mureºan (publicat în Revista
de statisticã, nr. 5/1990) face o prezentare a stãrii de sãnãtate existente în
România, comparativ cu starea sãnãtãþii pe plan european.
Exprimând o situaþie grea, cu caracter general, speranþa medie de
viaþã aflatã la nivelul cel mai scãzut pe plan european, de 69,9 ani 1984,
este în scãdere în ultimul timp spre 69 ani. Cauza acestui declin este cauza
1

Petre, Mureºan, “Sanometria”, în Revista de statisticã, nr. 5, 1990, p. 31-41.
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acestui declin este creºterea mortalitãþii generale ºi infantile, puternic
accentuatã, începând cu perioada 1964-1967. Concret, mortalitatea infantilã
care în Europa tinde sã scadã în ultimele decenii la valori de 5,6%
excepteazã România unde indicatorul ia în aceeaºi perioadã, valori de
peste 20%.
În ceea ce priveºte mortalitatea generalã, contrar tendinþei generale
existente în Europa, de scãdere de la 11,0 la 1.000 locuitori în 1970 la 9,5%
în 1985, în România asistãm la o creºtere de la 9,5% la 10,9% în aceeaºi
perioadã.
Dupã cum se menþioneazã într-o altã lucrare destinatã mortalitãþii în
România, principala cauzã a evoluþiei nefavorabile a speranþei medii de
viaþã, rezidã în creºterea mortalitãþii generale prin cauze biologice dar mai
ales prin cauze evitabile. Între acestea se numãrã bolile infecþioase ºi
parazitare, alcoolismul, infarctul acut miocardic, avortul, accidentele.
Se înregistreazã ºi o mortalitate mai accentuatã în mediul rural
explicatã, pe de o parte, prin ponderea mai mare a bolilor la þarã dar ºi prin
accesibilitatea redusã a populaþiei rurale la asistenþa sanitarã.
Ca factori de sintezã (cauza de deces cea mai virulentã se manifestã
la bãrbaþii din mediul rural, bolile aparatului digestiv (creºterea acestui
indicator între 1975-1985 cu 89,2% (performanþã cãreia îi urmeazã numãrul
deceselor cauzate de bolile aparatului respirator la bãrbaþii din mediul
urban.
Ca trãsãturã generalã se remarcã o mai mare mortalitate în rândul
populaþiei masculine, fenomen numit supramortalitate masculinã ºi explicat
prin comportamentul individual.
În ceea ce priveºte morbiditatea ca factor de deteriorare gravã a
calitãþii vieþii, putem enumera o serie de boli infecþioase eradicabile care mai
persistã în România ca urmare a deficienþelor de vaccinare. În jurul anului
1985, dupã date OMS, poliomelita a înregistrat, în 1988, 11 cazuri,
reprezentând 0,04%000, iar difteria, în 1989, 5 cazuri, reprezentând 0,2%000.
S-au mai semnalat tetanosul, cu semnalãri neonatale ca expresie a asepsiei
la naºtere (22 copii, 0,1%000).
De asemenea, s-au înregistrat cazuri de îmbolnãviri în creºterea
numericã de rujeolã de cca 16,7%000) (3.870) ºi 30%0000 (696 copii) cu tuse
convulsivã.
În ceea ce priveºte tuberculoza, România se aflã la cel mai înalt nivel
al mortalitãþii europene, cu valori de 58,3%000 în 1989, morbiditatea în
creºtere.
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O situaþie explozivã se înregistreazã pentru sifilis a cãrui creºtere în
ultimii ani s-a dublat (de la 10,1%000 în 1980 la 19,8%000 în 1989), iar în
Municipiul Bucureºti unde depistãrile au fost mai dese s-a înregistrat o
valoare de 58.000 (1989).
Însemn al unei condiþii igienico-sanitare deficitare, indicele hepatitei
virale este în creºtere în România, în 1989 351%000, adicã dublul celor din
1985.
Ultimele aprecieri aratã proliferarea sidei în România care a cuprins
însemnate grupuri de copiii ºi maturi, datele sunt însã incerte.
În ceea ce priveºte morbiditatea, acesta se estimeazã dupã cum
urmeazã:
Afecþiunea
Afecþiunile aparatului circulator
Afecþiunile endocrine ºi de metabolism
Afecþiunile reumatice
Afecþiunile organelor genitale la femei
Afecþiunile aparatului digestiv
Anemiile
Afecþiunile pulmonare obstructive cronice
Afecþiunile ochiului
Afecþiunile renale
Tulburãrile psihice (exclusiv nevroze)

Numãr probabil de afecþiuni
pe total þarã (1989)
5.960.000
2.650.000
2.215.000
2.069.000
2.068.000
1.115.000
646.000
459.000
265.000
234.000

Aºa cum se apreciazã în studiul citat, comparativ cu începutul
deceniului, în 1989 se constatã o creºtere apreciabilã a unor boli:
hipertensiune arterialã, cardiopatie ischemicã, diabet, hepatite, ciroze,
afecþiuni renale, tulburãri psihice, ca urmare a condiþiilor de viaþã foarte
grele din aceºti ani.
Pentru obþinerea unei imagini asupra calitãþii serviciilor sanitare, în
anul 1990 s-a efectuat1 un studiu pilot în localitãþile: Bucureºti, Galaþi, Sibiu
ºi Rãºinari, în unitãþi sanitare care au inclus spitale, policlinici, farmacii
precum ºi direcþiile sanitare judeþene.
Circa 600 de subiecþi au fost solicitaþi sã facã aprecieri privind câteva
dimensiuni ale serviciilor sanitare.
1

În cadrul ICCV.
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3.1.1. Studiu-pilot privind calitatea serviciilor sanitare
Studiul-pilot a cuprins dimensiunile:
− deficienþele serviciului sanitar (anexa nr. 1a);
− insatisfacþia faþã de serviciile sanitare (anexa nr. 1b);
− autoconservarea sãnãtãþii (anexa nr. 1c);
− agenþii îmbolnãvirii (anexa nr. 1d).
Pentru fiecare dimensiune s-a formulat o întrebare specificã ºi
administrarea s-a efectuat asupra unor eºantioane variabile (de la 300 la
peste 600 de persoane).
Alternativele formulate au fost caracterizate prin frecvenþa absolutã
numãrul persoanelor acceptând respectiva alternativã) ºi prin frecvenþa
relativã (ponderea persoanelor care au acceptat respectiva alternativã).
În acest mod, pentru fiecare dimensiune în parte, a devenit posibilã
surprinderea principalelor tendinþe ºi concluzii prezentate în continuare.
În raport cu dimensiunile abordate, ancheta a permis surprinderea
tendinþelor dominante ºi respectiv acelor accidentale.
În baza rãspunsurilor obþinute au fost identificate peste 40 de
insuficienþe specifice serviciilor sanitare.
În raport cu opiniile subiecþilor din eºantion (peste 322 persoane) s-au
desprins mãsurile de corecþie prezente:
− asigurarea cantitãþilor ºi sortimentelor necesare de medicamente
(59 persoane, adicã 18,%);
− dotarea tehnicã la nivel mondial a serviciilor sanitare (30 persoane,
adicã 9,3%);
− o mai bunã organizare a activitãþii în domeniul îngrijirii sãnãtãþii (25
persoane, adicã 7,8%);
− creºterea conºtiinþei profesionale a cadrelor sanitare (24 persoane,
adicã 7,5%);
− stimularea materialã a cadrelor sanitare (23 persoane, adicã
7,1%).
În baza aceluiaºi eºantion au fost identificate ºi deficienþe accidentale
pentru care s-au formulat propuneri corective:
− respectarea disciplinei muncii de cãtre personalul medical (4
persoane, adicã 1,2%);
− dezvoltarea mijloacelor psihoterapeutice (4 persoane, adicã 1,2%);
− creºterea numãrului de unitãþi sanitare (5 persoane, adicã 1,6%);
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− promovarea tineretului în funcþii de conducere (5 persoane, adicã
1,6%).
Insatisfacþia faþã de serviciile sanitare a fost testatã pe acelaºi
eºantion (peste 381 de persoane).
Categoriile dominante de insatisfacþii au privit:
− lipsa medicamentelor (76 persoane, adicã 19,9%);
− tratarea superficialã a pacienþilor (56 persoane adicã 14,7%);
− aglomeraþiile la cabinetele medicale (42 persoane) adicã 11%;
− lipsa curãþeniei, igienei, în unitãþile sanitare (34 persoane, 8,95);
− lipsa condiþiilor tehnice de tratament, diagnostic, laborator (33
persoane, adicã 8,7%).
În raport cu acelaºi eºantion au fost identificate insatisfacþiile
accidentale care au vizat:
− deficienþele serviciilor de urgenþã (4 persoane, adicã 1%);
− comportamentul cadrelor medicale, necorespunzãtor (4 persoane,
adicã 1%);
− corupþia (4 persoane, adicã 1%);
− incapacitatea serviciilor sanitare de a rezolva probleme sociale cu
implicaþii asupra sãnãtãþii (4 persoane, adicã 1%);
− insuficienþa numãrului de cabinete medicale (4 persoane, adicã
1%).
Comparând mãsurile de corecþie, dominante ºi accidentale,
insatisfacþiile identificate, dominante ºi accidentale, se poate observa o
corespondenþã care intensificã confidenþa în aspectele dezvoltate. În
acelaºi timp devine evidentã evaluarea corelativã a stãrii date. Astfel, se
semnaleazã aglomeraþia la cabinetele medicale, sursã dominantã de
insatisfacþie, iar lipsa cabinetelor medicale este privitã ca o sursã
accidentalã de insatisfacþii ºi mai mult între propunerile ameliorative,
creºterea numãrului de unitãþi sanitare se plaseazã în grupa mãsurilor
corective accidentale.
Autoconservarea sãnãtãþii are în vedere evaluarea gradului în care
preocuparea pentru propria sãnãtate vizeazã aspecte majore ºi reale pentru
conservarea acestuia. Eºantionul a cuprins peste 500 persoane ºi s-au
identificat direcþii majore de acþiune precum:
− raþionalizarea vieþii (87 persoane adicã 15,3%);
− alimentaþia raþionalã (75 persoane adicã 13,2%);
− igiena vieþii ºi a muncii (73 persoane, adicã 12,9%);
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− examene medicale periodice (57 persoane, adicã 10,1%);
− practicarea sporturilor (44 persoane, adicã 7,7%);
− educaþia (43 persoane, adicã 7,5%).
În baza aceluiaºi eºantion au fost evidenþiate ºi acþiuni accidentale ca:
− eliminarea stresului (4 persoane, adicã 0,7%);
− respectarea normelor de convieþuire (4 persoane, 0,7%);
− renunþarea la abuzul de medicamente (5 persoane, adicã 0,9%);
− igiena mediului ambiant (5 persoane, adicã 0,9%).
Comparând direcþiile de acþiune, majore ºi accidentale, se poate
remarca aceeaºi insuficienþã în evaluarea corelativã, cauzalã. Astfel, stresul
nu este vãzut ca o sursã majorã a alterãrii sãnãtãþii, deºi în ideea de “raþionalizare a vieþii” ar trebui sã se includã ºi “relaþii armonioase, lipsa stresului”.
Agenþii îmbolnãvirii oferã posibilitatea de a evalua atât nivelul cultural,
cât ºi consistenþa gândirii. S-a apelat la un eºantion de peste 600 persoane
obþinând între cauzele majore:
− alimentaþia - lipsuri, calitate necorespunzãtoare (110 persoane,
adicã 16,4%);
− stresul (105 persoane, adicã 15,6%);
− sãrãcia, mizeria fizicã (82 persoane, adicã 12,2%);
− poluarea (66 persoane, adicã 9,8%);
− munca în condiþii neprielnice (55 persoane, adicã 8,2%);
− lipsa educaþiei sanitare (48 persoane, adicã 7,1%).
Cauzele accidentale identificate, corespunzãtor aceluiaºi eºantion au
fost:
− relaþiile sociale conflictuale (4 persoane, adicã 0,6%);
− oboseala (6 persoane, adicã 0,9%);
− viaþa dezordonatã (7 persoane, adicã 1%);
− accidentele (9 persoane, adicã 1,3%);
− sedentarismul (9 persoane, adicã 1,3%);
− suprasolicitarea, surmenajul (10 persoane, adicã 1,5%);
− lipsa de medicamente (12 persoane, adicã 1,8%);
− mediul în care trãim (12 persoane, adicã 1,8%);
− nivelul general de civilizaþie (13 persoane, adicã 1,9%).
Rezultã cã:
− deºi agentul îmbolnãvirii numit stres este recunoscut ca atare,
totuºi între acþiunile pentru autoconservarea sãnãtãþii “eliminarea
stresului” se plaseazã în categoria mãsurilor accidentale:

297
− deºi lipsa medicamentelor este estimatã drept un agent al
îmbolnãvirii de facturã accidentalã între agenþii insatisfacþiei ocupã
locul central. Aceeaºi poziþie revine procurãrii medicamentelor ca
modalitate de eliminare a deficienþelor.
Situaþia semnalatã scoate în evidenþã o posibilã complicare a stãrii de
fapt, în sensul cã atributele regresive, negative ale mediului în care am
vieþuit ai indus aceastã dominantã nonconsistentã, noncorelativã ºi
noncauzalã în gândirea obiºnuitã.
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Anexa 1a
Deficienþele serviciului sanitar.
Propuneri de remediere a deficienþelor în domeniul sanitar
Propunerea
Frecvenþa
Asigurarea cantitãþilor ºi sortimentelor necesare de medicamente
59 18,3
Dotarea tehnicã la nivel mondial a serviciilor sanitare
30
9,3
O mai bunã organizare a activitãþii în domeniul îngrijirii sãnãtãþii
25
7,8
Creºterea conºtiinþei profesionale a cadrelor sanitare
24
7,5
Stimularea materialã a cadrelor sanitare
23
7,1
Îmbunãtãþirea sistemului de perfecþionare a pregãtirii profesionale
a cadrelor sanitare
19
5,9
O mai bunã organizare a programului de lucru al unitãþilor sanitare
19
5,9
Îmbunãtãþirea igienei unitãþilor sanitare
15
4,7
Creºterea numãrului cadrelor sanitare
15
4,7
Înlãturarea din reþea a cadrelor sanitare incompetente
15
4,7
Eradicarea corupþiei
12
3,7
Informarea populaþiei asupra principalilor factori de risc
11
3,2
Salubrizarea localitãþilor
9
2,8
O mai bunã distribuire în teritoriu a unitãþilor sanitare
8
2,5
Asigurarea unui confort minim pentru viaþa cotidianã
8
2,5
Rezolvarea unor probleme sociale strâns legate de starea de
sãnãtate (locuinþe… etc.)
7
2,2
Restructurarea învãþãmântului medical
5
1,6
Promovarea tineretului în funcþii de rãspundere
5
1,6
Creºterea numãrului de unitãþi sanitare
5
1,6
Dezvoltarea mijloacelor psihoterapeutice
4
1,2
Respectarea disciplinei muncii de cãtre personalul sanitar
4
1,2
TOTAL
322 100
Au mai fost menþionate: organizarea echipelor de tratament la domiciliu,
îmbunãtãþirea igienei muncii, organizarea mai bunã a serviciilor de urgenºã,
dezvoltarea procedeelor de tratament pe baze naturale, îmbunãtãþirea activitãþii
staþiilor de salvare, autorizarea cabinetelor cu platã, diversificarea reþelei
sanitare, dezvoltarea unui sistem de organisme sociale, reînfiinþarea caritãþii,
extinderea sistemului policlinicilor cu platã, schimbarea mentalitãþilor,
asigurarea alimentelor dietetice, pentru bolnavii cronici, realizarea unui acord
între calitatea serviciilor oferite de medici ºi veniturile obþinute de aceºtia,
stimularea cercetãrii în domeniul medicinei, stimularea materialã a farmaciºtilor.
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Anexa 1b
Insatisfacþia faþã de serviciile sanitare.
Frecvenþa principalelor categorii de rãspunsuri la întrebarea:
Ce vã nemulþumeºte la serviciile sanitare?
Categoria de rãspunsuri

Frec- Ponderea
venþa absolutã %
Lipsa medicamentelor
76
19,9
Tratarea superficialã a pacienþilor
56
14,7
Aglomeraþia la cabinetele medicale
42
11,0
Lipsa curãþeniei în unitãþile sanitare
34
8,9
Lipsa condiþiilor tehnice de tratament, diagnostic, laborator etc. 33
8,7
Lipsa competenþei personalului sanitar
21
5,5
Insuficienþa personalului sanitar
19
4,9
Ingrijirea medicalã condiþionatã de “atenþii”
18
4,8
Nerespectarea regimului dietetic în spitale
11
2,9
Consultãrea bolnavilor în mod preferenþial
10
2,7
Lipsa de la program a personalului sanitar
10
2,7
Deficienþe ale serviciului de salvare
8
2,2
Prescrierea de medicamente care nu se gãsesc
7
1,8
Programul limitat al unitãþilor sanitare (mai ales în mediul rural) 6
1,7
Retribuþia micã a personalului sanitar care are un efect
nestimulativ
6
1,6
Lipsa controlului asupra salubritãþii localitãþilor
4
1,0
Insuficienþa numãrului de cabinete medicale
4
1,0
Incapacitatea serviciilor sanitare de a rezolva probleme
sociale cu implicaþii asupra sãnãtãþii
4
1,0
Corupþia
4
1,0
Comportamentul respingãtor al cadrelor sanitare: rãceala,
aroganþa
4
1,0
Dificultãþi legate de serviciile de urgenþã
4
1,0
TOTAL
381
100
Au mai fost menþionate, cu o frecvenþã maximã 3, lipsa posibilitãþii de a
alege între mai multe tipuri de servicii sanitare, lipsa unor specialitãþi din
policlinicile teritoriale, diagnostic greºit, regimul de tratament al copiilor cu boli
cronice, lipsa alimentelor (de pe piaþã) pentru bolnavii cronici, lipsa posibilitãþilor
de tratament de la domiciliu, distanþa faþã de unitãþile sanitare, lipsa calitãþii
medicamentelor româneºti, pãrãsirea þãrii de cãtre specialiºtii valoroºi din
domeniul îngrijirii sãnãtãþii, lipsa de interes pentru profilaxie, lipsa unui cadru
legislativ care sã susþinã calitatea serviciilor sanitare, costul disproporþionat al
tratamentului medical în raport cu veniturile bolnavilor.
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Anexa 1c
Autoconservarea sãnãtãþii.
Frecvenþa principalelor categorii de rãspunsuri la întrebarea:
Ce trebuie sã facã fiecare om pentru sãnãtatea sa?
Categorii de rãspunsuri
Raþionalizarea vieþii
Alimentaþia raþionalã
Igiena vieþii ºi a muncii
Examen periodic la medic
Practicarea sporturilor
Educaþie
Evitarea toxicelor (cafea, tutun etc.)
Consultarea medicului ori de câte ori apar
semne de boalã
Odihnã
Condiþii sociale care nu depind de individ
Respectarea prescripþiilor medicale
Folosirea bunã a timpului liber
Dezvoltarea relaþiilor de cooperare
Îngrijirea personalã, sã fie egoist
Sã gândeascã
Apropierea de naturã, medicinã naturistã
Igiena mediului
Renunþarea la abuzul de medicamente
Respectarea normelor de convieþuire
Eliminarea stresului
TOTAL

Frecvenþa absolutã Pondere %
87
15,3
75
13,2
73
12,9
57
10,1
44
7,7
43
7,5
38
6,8
26
26
23
13
13
9
8
7
7
5
5
4
4
567

4,6
4,6
4,1
2,3
2,3
1,6
1,4
1,2
1,2
0,9
0,9
0,7
0,7
100

Au mai fost menþionate, cu frecvenþe de pânã la 3, autosugestia evitarea
efortului excesiv, alegerea bunã a profesiei ºi a locului de muncã, o nouã
legislaþie a asigurãrilor sociale, dreptul de a trage la rãspundere pe cei care
afecteazã sãnãtatea, protecþia muncii, renunþarea la ceea ce face rãu,
acordarea îngrijirii corespunzãtoare copiilor, medic de familie, echilibrul
mediului înconjurãtor.
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Anexa 1d
Agenþii îmbolnãvirii.
Frecvenþa principalelor categorii de rãspunsuri la întrebarea:
Care sunt principalele cauze de îmbolnãvire?
Categorii de rãspunsuri
Alimentaþia (lipsa, calitate necorespunzãtoare)
Stresul
Sãrãcia, mizeria fizicã
Poluarea
Munca în condiþii neprielnice
Lipsa educaþiei (a celei sanitare)
Condiþii sociale precare
Consumul de alcool, tutun º.a.
Moºtenirea geneticã
Insuficienþe ale asistenþei sanitare
Neglijenþa, nepãsarea faþã de propria sãnãtate
Nivelul general de civilizaþie
Mediul în care trãim
Lipsa de medicamente
Suprasolicitare, surmenaj
Sedentarism
Accidente
Viaþã dezordonatã
Oboseala
Relaþii sociale conflictuale
TOTALE

Frecvenþa
110
105
82
66
55
48
40
30
21
18
15
13
12
12
10
9
9
7
6
4
672

Ponderea %
16,4
15,6
12,2
9,8
8,2
7,1
6,0
4,5
3,1
2,7
2,2
1,9
1,8
1,8
1,5
1,3
1,3
1,0
0,9
0,6
100

Au mai fost, de asemenea, menþionate, printre cauzele de îmbolnãvire:
frigul, insecuritatea, factori infecþioºi, nerespectarea igienei, neprezentarea la
controlul medical, nerespectarea orelor de masã, venituri mici, lipsa de
petrecere civilizatã a timpului liber, automedicaþia, ingratitudinea societãþii faþã
de cei ce muncesc în domeniul sãnãtãþii, lipsa de afecþiune a mamei, traume
psihice ºi fizice prelungite, raporturi sexuale întâmplãtoare, supraalimentaþia,
pãcatul, cãldura, nerealizarea socialã, crize de timp, mentalitãþi greºite, corupþia
sau mustrãri – având frecvenþe de maximum 3.
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3.1.2. Propuneri pentru reorganizarea serviciilor sanitare
Reorganizarea serviciilor sanitare ar trebui dirijatã în sensul modelului
occidental de tip mixt (public ºi particular) de asistenþã sanitarã pe bazã de
asigurãri sociale, pentru marea majoritate a serviciilor curente ºi cu
posibilitatea suportãrii individual – opþional – a unor costuri pentru prestaþii
deosebite.
Menþinerea unui puternic sector public în domeniul sãnãtãþii este
reclamatã de: costul extrem de ridicat al acestor servicii în raport cu
veniturile populaþiei, ceea ce face necesare alocaþiile bugetare ºi importanþa
vitalã, primordialã a acestei categorii de servicii, ceea ce atrage dupã sine
responsabilitatea statului.
Reconsiderând sistemul de servicii sanitare în perspectiva pieþei
libere spre care tindem, se impune ºi aici un management modern. Acesta
presupune o structurã instituþionalã laxã (prin autonomie administrativã) ºi
deschisã (extensibilã ºi diversificabilã prin regimul de concurenþã a
prestaþiilor, atât publice cât ºi particulare).
Vom aborda pe rând 3 aspecte ale structurii de servicii sanitare ce se
contureazã prin intersectarea dezideratelor populaþiei cu posibilitãþile
economice ale þãrii noastre în aceastã etapã, în lumina modelelor de servicii
sanitare din þãrile civilizate, în primul rând intereseazã problemele
soluþionabile ºi problemele eliminabile prin acordarea/asumarea autonomiei
administrative la nivel de unitãþi sanitare; apoi vom încerca sã vedem prin
ce reuºeºte regimul de concurenþã pe piaþa serviciilor sanitare sã satisfacã
populaþia.
Autonomia serviciilor sanitare este un proces biunivoc ce presupune
libertatea de decizie ºi acþiune a prestatorilor de servicii sanitare cu
corespondent în libera opþiune a beneficiarului.
Important este ca restructurarea reþelei de servicii sanitare sã se
desfãºoare corelat cu dezvoltarea sistemelor de asigurãri, pentru a se evita
daune asupra sãnãtãþii populaþiei, prin imposibilitatea de acces (chiar ºi
temporarã (a unor categorii sociale (vechi sau noi) dezavantajate în special
în aceastã etapã de tranziþie.
În virtutea acestora, populaþia va putea apela la serviciile sanitare în
funcþie de necesitãþile ºi preferinþele individuale, eliminându-se “arondãrile”
cu caracter de obligativitate, printr-o adresabilitate nelimitatã.
În privinþa autonomiei unitãþilor sanitare, ea trebuie sã se extindã
asupra gestionãrii ºi a încadrãrii de personal, cele douã domenii
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interferându-se sub aspectul remunerãrii personalului; întrucât “schema de
personal” dispare, personalul se angajeazã în funcþie de necesitãþi ºi se
remunereazã dupã criteriile stabilite de respectiva unitate; negociabile fiind
valorile minime, de bazã, fie la nivelul unitãþii (sindicat-conducere), fie la
niveluri superioare (sindicat-ministere sau sindicat-guvern).
Orice unitate sanitarã trebuie sã aibã buget propriu ºi sã dispunã liber
ºi în privinþa aprovizionãrii, de la furnizori publici sau particulari.
Autonomia bugetarã permite: (auto)dotare dupã necesitãþi; întreþinere
ºi reparaþii curente dupã caz; dezvoltarea, dotarea ºi stimularea serviciilor
auxiliare (farmacie, laborator în cadrul spitalului, de exemplu) dupã nevoi;
sancþionarea indisciplinei în raport cu regulamentul de ordine interioarã al
unitãþii, sau, dimpotrivã, cointeresarea materialã a personalului.
Un astfel de sistem va fi funcþional tinzând spre o maximã eficienþã.
Competenþa se va impune cu uºurinþã, aducând dupã sine autoritatea ºi
prestigiul prin profesionalism.
Coborârea autoritãþii decizionale la nivelul conducerii unitãþii în cauzã
rezolvã ºi problema scurtãrii intervalului între sesizarea unui neajuns/unei
necesitãþi, decizia propriu-zisã ºi traducerea ei în practicã (rezolvarea). Sunt
stimulate promptitudinea ºi ingeniozitatea personalului.
Douã teme-cheie concentreazã interesul public în legãturã cu
autonomia decizionalã a unitãþilor sanitare: încadrarea ºi remunerarea.
O politicã de personal la latitudinea unitãþii scoate din discuþie
problema “schemei”, a “umplerii” ei. Normarea se negociazã între sindicat ºi
conducerea unitãþii (sau ministere, sau guvern). Vârsta pânã la care se
poate practica medicina rãmâne o chestiune de competitivitate.
Criteriile de angajare pot fi foarte variate, de la preferinþa ºi prestigiul
dobândit, la competenþa doveditã prin examen teoretic sau/ºi practic. Se pot
testa, dupã specificul unitãþii, aptitudinile, vocaþia, pentru o anumitã
specialitate sau funcþie.
Posibilitatea desfacerii contractului de muncã înainte de termen,
pentru prestaþii necorespunzãtoare, eliminã insubordonarea.
Posibilitatea ca ºefii de secþie sã-ºi aleagã ºi sã-ºi promoveze
personalul previne contestarea ierarhiei.
Salarizarea ridicã niºte probleme de fond. În primul rând activitatea
medicalã se cere asimilatã cu cea productivã.
Pe lângã acest aspect, este de dorit o diferenþiere salarialã sensibilã
în interiorul sectorului sanitar, ca pârghie de dispecerizare a personalului.
Acest lucru este posibil prin aplicarea – diferenþiatã în timp dupã necesitãþile
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de moment ale sistemului – a unor criterii cum sunt: studii ºi grad
profesional (atestat prin concurs pe þarã).
Criteriile vechimii ºi continuitãþii s-au dovedit nocive ºi se cer
eliminate. Trebuie însã acordatã atenþie echilibrãrii remunerãrii personalului
medical cu cea a specialiºtilor auxiliari (farmaciºti, biologi, chimiºti etc.),
pentru asigurarea unui climat de concordie ºi cooperare.
Personalul cu studii sanitare postliceale trebuie asimilat cu tehnicienii
din profilurile tehnice diferenþiindu-se de cel cu ºcoalã medie sanitarã;
compensaþiile, rãspunderile, drepturile asistenþilor, se cer statuate, cu
arbitrajul colegiului medicilor, respectiv farmaciºtilor.
În afara avantajelor bãneºti, personalul sanitar mai poate fi stimulat –
pe criterii de muncã grea ºi periclitare – prin zile suplimentare de concediu
ºi pensionarea anticipatã. Aceste aspecte sunt de naturã a fi negociate de
sindicat cu instituþia sau cu Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Existã ºi o gamã de condiþii de muncã ºi asigurãri sociale pe care
sindicatul unitãþii le poate negocia cu conducerea respectivã: igiena ºi
protecþia muncii (materiale de protecþie, alimente speciale pentru mediul
toxic), asistenþa medicalã gratuitã în cadrul unitãþii, locuinþe de serviciu în
cazul venirii din altã localitate, cantinã-restaurant sau bufet în cadrul unitãþii,
confortul la locul de muncã (luminã, temperaturã, spaþiu, aer condiþionat,
dotãri speciale), program redus de lucru pentru anumite prestaþii solicitante,
organizarea programului – ture, gãrzi, recuperãri, concedii fãrã platã,
concedii de odihnã (eventual suplimentare), volumul de muncã pe
specialitãþi etc. Asemenea prevederi pot deveni obiectul unor clauze
contractuale, evitându-se perpetuarea sistemului de audienþe individuale
pentru tot felul de solicitãri standardizabile. În acest sens, sindicatul preia
investigarea permanentã a opiniilor în sarcina sa ºi formuleazã un program
de
negocieri
cu
consiliul
de
administraþie,
manifestându-ºi
reprezentativitatea faþã de toate categoriile de personal.
Calitatea activitãþii sanitare de prestaþie pe o piaþã liberã a serviciilor
va rezolva ºi problema cea mai subtilã, mai abstractã (aceea deontologicã.
Din punct de vedere al sarcinilor, asistenþa sanitarã trebuie optimizatã în
sensul avantajului bilateral, adicã atât al pacientului, cât ºi al cadrelor
sanitare; acesta presupune o corelare a intereselor individuale ºi de grup
ale personalului sanitar cu interesele individuale ºi de grup ale colectivitãþii
pe care o deserveºte.
Reabilitarea profesiei pe piaþa muncii permite ºi justificã exigenþa din
partea societãþii beneficiare. Aceastã exigenþã este de dorit sã se
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concretizeze prin legiferarea daunelor “de mal practice”. Sistemul de
asistenþã sanitarã pe bazã de asigurãri introduce ºi un alt avantaj pentru
noul tip de relaþie “umanitarã” posibilizatã de piaþã: banul nu mai intervine
direct, o situaþie financiarã precarã a pacientului nu mai împiedicã pe acesta
sã se adreseze unitãþilor sanitare (în baza asigurãrii, el se poate bucura de
îngrijire în orice moment.
Remunerarea cadrelor sanitare în orice situaþie – pe o cale sau alta –
asigurã naturalitatea “dezinteresatã” faþã de pacienþi, împiedicã specularea
handicapului de boalã al “cumpãrãtorului” de servicii sanitare de cãtre
“vânzãtorul” acestora. Concurenþa este cea care regleazã fair-play-ul în
aceastã relaþie. “Tonul” concurenþei este dat (ºi menþinut ridicat) de cãtre
sectorul de stat – astfel se explicã ºi funcþia majorã pe care continuã sã o
deþinã Ministerul Sãnãtãþii în ansamblu sectorului sanitar. Coordonãrile
minore pe care le avea în sarcinã aparatul administrativ “superior” vor
ajunge reglãri automate prin mecanismele pieþei, degrevând Ministerul
Sãnãtãþii de o serie de probleme:
− unitãþile medicale din teritoriu nu-ºi vor mai permite sã paseze
pacienþii spre eºaloanele superioare;
− nu va mai fi necesar niciun efort administrativ de adaptare a reþelei
sanitare la fluctuaþiile demografice; lipsa pacienþilor, deci
reducerea veniturilor, vor orienta automat personalul sanitar spre
zone aglomerate;
− fluctuaþia de cadre va putea fi contracaratã prin cointeresare
materialã, fãrã structurã de control ºi represalii;
− ºcolarizarea pentru toate nivelurile acestei profesii îºi va mãri
capacitatea prin înfiinþarea unor instituþii private, stimulate de
solicitarea intensã pentru personalul auxiliar ºi medici specialiºti;
învãþãmântul privat s-a orientat deja spre specialitãþi moderne ºi
medicinã materialã (deficitare pânã acum, foarte utile ºi eficiente
economic);
− diferenþierea serviciilor dupã posibilitãþile pacientului, înfinþarea de
unitãþi spitaliceºti ºi sanatoriale de lux particulare vor ajuta la
alinierea generalã a serviciilor sanitare la standardele civilizaþiei;
− absenþa de pe piaþã a aparaturii, instrumentelor ºi materialelor
specifice va antrena foarte probabil dezvoltarea societãþilor mixte
în industriile de vârf furnizoare ale sectorului sanitar;
− colaborarea diverselor instituþii cu unitãþile sanitare (examene
medicale pentru angajãri, ºcoalã de ºoferi, cãmine sau creºe de
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întreprinderi etc.), organizându-se prin contract, cu platã din partea
beneficiarilor;
− fiabilitatea produselor sectorului sanitar ºi calitatea prestaþiilor
sanitare crescând prin exigenþele pieþei, organele administrative de
control se restrâng.
Ministerul Sãnãtãþii va menþine iniþiativa responsabilitãþilor cu privire
la:
1. Elaborarea politicii sanitare ºi transpunerea ei legislativã.
2. Coordonarea activitãþilor de importanþã naþionalã (prin tutela
metodologicã ºi reglaj financiar de echilibrare a serviciilor sanitare ºi
aferente, în condiþiile pieþei libere):
a) formarea cadrelor (impunerea standardelor profesionale)
b) informarea în domeniul ºtiinþei medicale ºi asupra activitãþii
sectorului sanitar naþional;
c) cercetarea în domeniul ºtiinþelor medicale ºi al funcþionãrii
sectorului sanitar naþional;
d) asistenþa sanitarã pentru categoriile defavorizate;
e) profilaxia;
f) impunerea standardelor tehnologice (informare, cercetare,
producþie, dotare, import) – funcþie probabil temporarã, necesarã
pânã la independentizarea economicã a noilor unitãþi sanitare ºi
atingerea unui nivel de dotare minim – necesarã în întreaga reþea
conform exigenþelor moderne.
3. reglementarea relaþiilor dintre sectorul serviciilor sanitare ºi alte
sectoare sau instituþii.
4. dezvoltarea relaþiilor internaþionale de profil sanitar.

3.2. Serviciile de asigurãri sociale
Argument
Trecerea atât de necesarã ºi de doritã a României la economia de
piaþã va antrena, alãturi de efectele binefãcãtoare scontate o serie de efecte
nedorite, dar imposibil de eliminat: ºomaj, scãderea puterii de cumpãrare,
etc. Acestea vor afecta mari categorii de populaþie, inclusiv cea cuprinsã în
sistemele de asigurãri sociale. Un sistem adecvat de protecþie socialã a
acestora apare mai necesar poate ca oricând.
În contextul trecerii de la statul bunãstãrii sociale, caracterizat de
dualismul stat-piaþã, la societatea bunãstãrii sociale, în care familia se
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adaugã elementelor tradiþionale amintite, devine evidentã necesitatea
iniþierii unui program de învãþare socialã a drepturilor individului, de repliere
a acestuia asupra lui însuºi, de înlocuire a mentalitãþii cã existã cineva carei poartã de grijã. Protecþia socialã a statului e necesarã, dar, aceasta nu
trebuie resimþitã ca singura soluþie posibilã. Fiecare trebuie “învãþat” sã se
protejeze singur.
Pornind de la starea generalã de insatisfacþie a populaþiei asigurate,
determinatã atât de unele reglementãri economice, dar, în special, de cele
organizatorice ºi legislative, capitolul de faþã îºi propune o analizã a situaþiei
existente în domeniul asigurãrilor sociale ºi trasarea unor direcþii
ameliorative, þinând cont de transformãrile profunde ale þãrii noastre pe
drumul spre economia de piaþã.
“Portretul-robot” al unui sistem ideal de protecþie socialã a populaþiei
cuprinse în cadrul asigurãrilor sociale nu existã, dar un efort economic,
organizatoric, legislativ conjugat poate sã asigure o orientare oportunã.
Capitolul de faþã se vrea ºi el un semnificativ efort în acest sens.
3.2.1. Dimensiuni ale funcþionãrii sistemului de asigurãri sociale
Asigurãrile sociale reprezintã sisteme de naturã contractualã prin care
– într-un cadru legislativ adecvat ºi prin intermediul unor organisme
corespunzãtoare – se garanteazã protecþia unor categorii de persoane
numite “asiguraþi” împotriva anumitor consecinþe ale unor eventualitãþi
determinate (boalã, maternitate, deces, bãtrâneþe, etc.).
Asigurãrile sociale, ca instituþie a dreptului nostru, reprezintã un
ansamblu unitar de norme obligatorii privind:
a) relaþiile sociale în cadrul cãrora se realizeazã asigurarea materialã
de bãtrâneþe, boalã sau accident a persoanelor care sunt subiecþi
într-un raport juridic de muncã, a membrilor de familie sau a altor
persoane prevãzute de lege;
b) structura, atribuþiile ºi funcþionarea organelor înfiinþate, în scopul
înfãptuirii dreptului la asigurare materialã;
c) constituirea ºi utilizarea fondurilor bãneºti necesare.
Se includ ºi raporturile juridice privind recuperarea socialã ºi
profesionalã a persoanelor care, fiind încadrate în muncã, nu mai pot lucra
în meseria sau profesiunea lor, ca urmare a unor accidente, boli
profesionale sau altor boli ce produc invaliditate.
În România, aºa cum e stipulat în dreptul muncii, toate persoanele
încadrate în muncã fãrã nicio excepþie, sunt asigurate în virtutea legii.
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Asigurãrile sociale din România includ:
− drepturi de asigurãri sociale în caz de incapacitate temporarã de
muncã, pentru apãrarea ºi refacerea sãnãtãþii, pentru maternitate,
deces;
− concedii medicale ºi indemnizaþii în caz de incapacitate temporarã
de muncã, determinatã de boalã sau de accident;
− drepturi ce se acordã personalului muncitor pentru prevenirea
îmbolnãvirilor, refacerea ºi întãrirea sãnãtãþii;
− drepturi ce se acordã în cadrul asigurãrilor sociale femeilor
încadrate în muncã;
− indemnizaþie în caz de deces;
− pensiile din cadrul asigurãrilor sociale.
Sistemul de acte normative ce reglementeazã asigurãrile sociale, în
vigoare la 31.12.1990, este prezentat în anexa nr. 1.
Sistemul de pensii din România, ce fac parte din aria asigurãrilor
sociale, se referã la urmãtoarele categorii de populaþie:
− personal încadrat cu contract de muncã, în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de stat;
− þãrani cooperatori ºi cu gospodãrie individualã, în cadrul sistemului
organizat de Casa autonomã de pensii ºi asigurãri sociale ale
þãrãnimii;
− meºteºugari cooperatori ºi cu ateliere proprii, în cadrul sistemului
organizat de casa de pensii UCECOM;
− avocaþi, scriitori, artiºti plastici, membrii ai cultelor compozitori ºi
muzicologi, în cadrul unor sisteme proprii de pensionare.
Sistemele internaþionale de pensii asigurã cu aceste categorii de
prestaþii trei tipuri principale de populaþie:
− personalul salariat;
− rezidenþii þãrii respective (este cazul þãrilor ce stipuleazã un sistem
de pensii naþionale sau universale, într-un cuantum fix pentru toþi
cetãþenii: Canada, Elveþia, Danemarca, Marea Britanie, Finlanda.
Tradiþional, sistemele de pensionare urmãreau sã asigure un
minim de mijloace de existenþã, adresându-se în primul rând
familiilor cu resurse modeste. În aceastã idee, au fost înfiinþate
sistemele de pensii universale în cuantum uniform, al cãror
obiectiv a fost ca niciun cetãþean sã nu se afle în situaþia, din
cauza vârstei, de a trãi sub un minim social recunoscut. Acest
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obiectiv nu a fost încã atins în majoritatea þãrilor ce dispun de un
asemenea sistem. Sistemele de pensii de asigurãri sociale au fost,
de asemenea, marcate iniþial de aceastã perspectivã a minimului,
pensiile acordate reprezentând o proporþie substanþialã din salarii
numai pentru lucrãtorii cu veniturile cele mai mici, cei cu venituri
medii suferind, la pensionare, o reducere sensibilã a nivelului de
trai. În ultimele decenii, sistemele de pensionare s-au adaptat
noilor cerinþe, criteriul de stabilire a nivelului pensiei nemaifiind
pragul de subzistenþã, ci nivelul de trai anterior pensionãrii;
− liber profesioniºtii.
Asigurarea lor este obligatorie sau voluntarã în funcþie de jurisdicþia
existentã în fiecare þarã. Acest sistem de pensionare pentru liberprofesioniºti e întâlnit în majoritatea þãrilor.
Existã sisteme de protecþie socialã concurenþiale ce stipuleazã
reglementãri specifice pentru diverse categorii de profesiuni sau ocupaþii.
De pildã, în Belgia, Franþa ºi Luxemburg, ca ºi în Polonia întâlnim sisteme
proprii de pensionare pentru mineri. O situaþie asemãnãtoare o întâlnim în
Belgia, Canada ºi Franþa pentru marinari; în Brazilia, Bulgaria ºi Italia pentru
fermieri; în Franþa, Italia, Luxemburg, Polonia pentru ceferiºti; în Polonia
pentru poliþiºti ºi avocaþi; în Portugalia pentru membrii clericali ºi fotbaliºti. O
situaþie interesantã o întâlnim în Israel, þarã în care existã o lege ce
stipuleazã acordarea dreptului la pensie pentru prizonieri în cazul unui
accident de muncã sãvârºit în închisoare.
Remarcãm, de asemenea, cazul Elveþiei în care existã sisteme de
pensionare, prin afiliere ºi contribuþie voluntarã, a cetãþenilor elveþieni ce
rezideazã în strãinãtate, ca ºi cel al Franþei, ce asigurã pensionarea (tot prin
afiliere ºi contribuþie voluntarã) a femeilor inactive sau a persoanelor
inactive ce îngrijesc un handicapat.
Sistemul românesc de pensii cuprinde urmãtoarele categorii de
prestaþii:
1) pensia pentru munca depusã ºi limitã de vârstã:
− cu vechime integralã;
− cu vechime incompletã;
2) pensia pentru pierderea capacitãþii de muncã:
− pensia de invaliditatea de gradul I;
− pensia de invaliditate de gradul II;
− pensia de invaliditate de gradul III;
3) pensia de urmaº:
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− pensia pentru vãduve;
− pensia pentru copiii orfani de unul sau ambii pãrinþi.
La acestea se poate adãuga pensia suplimentarã, constituitã din
contribuþia individualã a asiguraþilor, de 3% din salariul tarifar în fiecare lunã.
Pensionarii mai beneficiazã în þara noastrã, conform legii, ºi de o
serie de alte drepturi, între care se evidenþiazã: dreptul la îngrijire în instituþii
de ocrotire ºi asistenþã socialã (cãmine de pensionari, de bãtrâni, cãminespital pentru bãtrâni bolnavi cronic), când sunt lipsiþi de sprijin material ºi de
susþinãtori legali sau aparþin unor familii ce nu au posibilitatea întreþinerii lor;
în cazul unei boli cronice ce presupune îngrijire continuã; în cazul când
prezenþa pensionarului împiedicã membrii familiei sã ducã o viaþã normalã.
Cei internaþi în cãminele de pensionari ºi de bãtrâni depun 50% din
pensie pentru întreþinerea lor în aceste instituþii.
Aceastã sumã nu poate depãºi costul real al întreþinerii respective. În
aceste instituþii se practicã ergoterapia, metodã de tratament prin muncã
pentru prevenirea ºi întârzierea proceselor degenerative la bãtrâni, pentru
recuperarea ºi reîncadrarea în muncã a unor bolnavi cronici.
Legea stipuleazã cã cei ce lucreazã aici primesc o cotã de 30% din
valoarea muncii efectuate, dacã obþin rezultate bune.
Pensionarii mai beneficiazã de mese la cantinele de ajutor popular,
asistenþã medicalã ºi medicamente, tratament în staþiuni balneoclimaterice
pentru pensionarii de invaliditate de gradul I ºi II sau pentru pensionarii
pentru munca depusã ºi limitã de vârstã.
Ei plãtesc o contribuþie bãneascã în funcþie de staþiune, profil, durata
tratamentului, categoria de confort, nivelul pensiei lor. Pentru pensionarii ce
suferã de boli profesionale se acordã reduceri ale contribuþiei de 50%, iar
pentru cei bolnavi de silicozã sau fibrozã pulmonarã, reducerea este de
75%.
Legea mai prevede, de asemenea:
− acordarea de proteze ºi aparate protetice;
− acordarea de echipament, foi de drum (pentru pensionarii cu
greutãþi familiare) ºi ajutoare bãneºti ocazionale;
− acordarea de ajutoare de deces în aceleaºi condiþii ca pentru
personalul muncitor;
− suplimente bãneºti pentru asistenþã continuã de 300 lei/lunã.
Constatãm însã, în urma a numeroase anchete fãcute la cãminele de
pensionari ºi de bãtrâni, la alte instituþii de ocrotire ºi asistenþã socialã, cã
legislaþia nu a fost respectatã de multe ori, a fost ignoratã sau încãlcatã,
ceea ce a înrãutãþit mai mult situaþia acestor categorii sociale defavorizate.
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Sistemele de pensii din lume cuprind în toate þãrile cele trei tipuri
principale de pensii: bãtrâneþe, invaliditate, de urmaº. De asemenea, cu
puþine excepþii, se adaugã pensiei de invaliditate un supliment pentru
îngrijirea permanentã a pensionarului. Tabelul nr. 1 prezintã exemple de
niveluri ale acestui supliment în câteva þãri, ca ºi modul în care acesta se
diferenþiazã ca mod de calculul sau ca procent, atunci când invaliditatea e
produsã de un accident de muncã sau de o boalã profesionalã.
Tabelul nr. 1
Nivelul suplimentului pentru îngrijire continuã adãugat pensiei
de invaliditate în câteva þãri, în 1987
Þara

Invalid. produsã dat. accid. de
muncã (boli profesionale)
Suplimentul ca
Supliment ca
% din salariu
% din pensie
A. Þãri cu venituri mici
Algeria
40
Niger
40
Mauritania
50
Guinea
Gabon
40
Tunisia
25 (min. lunar
120 dinari)
B. Þãri cu venituri medii
Brazilia
25
Portugalia
Polonia
Iugoslavia
C. Þãri industrializate
Belgia
50
Italia
Franþa
Elveþia
10-30
Luxemburg

100

Invalid. produsã în afara proc.
muncii
Supliment ca Supliment ca % din
% din salariu
pensie
-

40
50
50
20
20

-

30 (min. pe lunã 427
escudos)
20 (min. 1.500 zl./lunã)
20

20 (min. 1.500 zloþi/l)
25

-

70 (min. 315.000 lire/l)
40 (min. 52.774 fr./an)
-

50
-

-

-

70 (min. 315.000 lire/l)
40 (min. 52.747 fr./an)
20-80 în funcþie de
gravitate
30 (pânã la 18 ani de
4.287 fr./an)
60 (dupã 18 ani de
8.573 fr./an)

Sursa: Calculat dupã Régimes de sécurité sociale dans le monde, 1987, AISS, Geneva.
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Împãrþirea þãrilor dupã venituri este preluatã de la World Bank. Pentru
calculul procentelor sau utilizat nivelul pensiilor ºi nivelul salariilor din fiecare
þarã, precum ºi cuantumul suplimentului de îngrijire continuã.
În afara prestaþiilor de care beneficiazã în strãinãtate pensionarii, mai
existã ºi alocaþiile care se adaugã pensiilor de orice fel ar fi acestea
(bãtrâneþe, invaliditate, urmaº) în urma aºa numitului “means-test” (dovada
pauperitãþii). Aceste alocaþii se acordã pensionarilor care dovedesc cã
trãiesc sub un minim de trai acceptat, pensia obþinutã, precum ºi alte
posibile venituri nefiind suficiente unei vieþi dacã nu decente, mãcar situate
deasupra pragului sãrãciei, a subzistenþei.
Tabelul nr. 2 prezintã nivelul acestor alocaþii, în 1987, în câteva þãri,
nivelul corelat cu cel al pensiei minime, în vederea aproximãrii în coloana a
4 a tabelului, a minimului de resurse necesitate de cei mai sus menþionaþi.
Tabelul nr. 2
Nivelul pensiei minime de bãtrâneþe ºi a alocaþiei pentru dovada
pauperitãþii în câteva þãri, în 1987
Nr.
Þara
crt.
0
1
1 Belgia
2 Bulgaria
3 Canada

4 Franþa
5 Italia
6 Portugalia

Nivelul pensiei
Nivelul alocaþiei
Minim de resurse
minime/lunã
“means-test”/lunã (col. 2 + col.3)/lunã
2
3
4
20.853 franci (1 pers.) 13.898 franci (1 pers.) 34.751 franci (1 pers.)
26.058 franci (cuplu) 19.305 franci (cuplu) 45.363 franci (cuplu)
50 leva
20 leva
70 leva
297,37 $ (pens.
54$ (1 pers.)
351,37 $ (1 pers.)
univers.)
87$ (cuplu)
384,37$ (cuplu)
530 $ (pens. ocupaþ.)
45$
575$
2.521 franci
333 franci
2.854 franci
423.050 lire
233.500 lire
656.550 lire
14.446 escudos
7.560 escudos
22.006 escudos

Sursa: Calculat dupã Régimes de sécurité sociale dans le monde, 1987, AISS, Geneva.

Alte prestaþii de care beneficiazã pensionarul în lume:
− suplimente adãugate pensiei de invaliditate sau de bãtrâneþe pentru
fiecare din copiii pensionarului (adãugate pensiei de invaliditate:
Canada, Italia; adãugate pensiei de bãtrâneþe: Franþa, Luxemburg;
− suma ce se adaugã la pensia de urmaº pentru reabilitare ºi instruire vocaþionalã: Israel, Finlanda. Acestea se acordã vãduvelor
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sau vãduvilor care, ajunºi în aceastã calitate, nu se pot întreþine cu
pensia de urmaº ºi cu alte venituri pe care le obþin ºi solicitã acest
ajutor pentru a urma cursuri de pregãtire profesionalã ºi pentru a
se califica într-o meserie. Ei trebuie sã facã dovada urmãrii acestor
cursuri de pregãtire vocaþionalã ºi dovada cã au încercat sã se
angajeze sau sunt angajaþi ºi obþin venituri din practicarea
meseriei respective. Altfel, ajutorul se suspendã ºi se obligã
persoana în cauzã la returnarea integralã a acestuia.
Celelalte categorii de prestaþii din cadrul asigurãrilor sociale din þara
noastrã cuprind:
− indemnizaþiile pentru incapacitate temporarã de muncã din cauzã
de boalã ºi accident;
− indemnizaþiile de maternitate ºi îngrijire a copiilor bolnavi;
− indemnizaþiile pentru decese ºi proteze pentru personal muncitor;
− ajutoarele sociale;
− ajutoarele pentru decese;
− biletele de tratament balnear ºi odihnã;
− cheltuielile cu plata pensiilor;
− impozitul asupra indemnizaþiei de asigurãri sociale;
− cheltuielile pentru masã caldã - mineri ºi geologi;
− alte cheltuieli pentru asigurãri sociale.
Toate aceste prestaþii se regãsesc în primul rând în sistemul asigurãrii
sociale de stat, dar ºi în celelalte sisteme.
La acestea se mai adaugã ºi vãrsãmintele la buget pentru asistenþã
medicalã în cazul asigurãrilor sociale din cadrul celorlalte sisteme proprii,
precum ºi cheltuielile cu alocaþiile pentru copii, prezente, de asemenea, în
sistemele de asigurãri sociale ale cooperativelor agricole, ale
meºteºugarilor cooperatori ºi ale meºteºugarilor cu ateliere proprii, precum
ºi în sistemul asigurãrilor sociale ale avocaþilor.
Pentru a obþine dreptul la o prestaþie de asigurãri sociale trebuie
îndeplinite o serie de condiþii.
În cazul pensiilor, aceste condiþii sunt dependente în mod logic de
tipul prestaþiilor acordate, ca ºi de sistemul organizatoric ce se ocupã cu
acest domeniu.
A. Pensia pentru munca depusã ºi limita de vârstã.
1) Pensiile de asigurãri sociale de stat
Conform Legii nr. 3/1977 cu privire la pensiile de asigurãri sociale de
stat ºi asistenþã socialã, persoanele ce solicitã pensionarea ºi pensie pentru
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vechime integralã ºi limitã de vârstã trebuie sã îndeplineascã douã condiþii
de bazã:
− sã fi împlinit vârsta de 60 ani bãrbaþii ºi 55 ani femeile;
− sã aibã o vechime în muncã de 30 ani bãrbaþii ºi 25 ani femeile.
Aceste prevederi au fost modificate de Decretul – Lege nr. 60/1990
privind pensionarea, cu reducere de vârstã, a unor salariaþi, care prevede
cã salariaþii ce au o vechime în muncã mai mare decât vechimea minimã
integralã prevãzute de Legea nr. 3/1977 pot cere pensionarea ºi înainte de
60 de ani, respectiv 55 ani.
Vârsta de pensionare se reduce corespunzãtor cu numãrul anilor ce
depãºesc vechimea minimã necesarã, fãrã a putea fi mai micã de 55 ani
pentru bãrbaþi ºi 50 ani pentru femei.
Acelaºi decret mai prevede posibilitatea salariaþilor ce au o vechime
în muncã de cel puþin 10 ani de a se pensiona la cerere la vârsta de 60 ani
bãrbaþii ºi 55 ani femeile (Legea 3/1977 prevedea o vechime minimã de cel
puþin 15 ani). Ei vor putea obþine pensie pentru limitã de vârstã ºi vechime
incompletã.
Decretul stipuleazã ºi posibilitatea pensionãrii cu pânã la doi ani
înaintea împlinirii vârstei prevãzute de lege din motive de sãnãtate (fãrã a fi
încadrabil într-un grad de invaliditate) sau când conducerea apreciazã cã
salariatul desfãºoarã o activitate cu randament scãzut.
Conform Decretului-lege nr. 70/1990 privind modificarea ºi
completarea unor reglementãri referitoare la pensii, asigurãri sociale ºi
ocrotiri sociale, vârstele de pensionare pentru persoanele cu vechime
integralã în muncã, care au lucrat mai puþin de 20 ani în grupa întâi de
muncã ori mai puþin de 25 de ani în grupa a II de muncã, se reduc astfel:
a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa I;
b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa a II-a.
Vârstele de pensionare se reduc numai cu ani întregi, fãrã a putea fi
mai mici de 50 ani.
2) Pensiile pentru þãranii cooperatori ºi þãranii cu gospodãrie
individualã
Pentru obþinerea pensiei integrale, bãrbaþii trebuie sã fi împlinit 65 ani
ºi 30 ani vechime, iar femeile, 60 ani ºi 25 ani vechime (þãranii cooperatori).
Vechimea în muncã reprezintã totalul anilor în care cooperatorul a
lucrat cel puþin 200 zile calendaristice. Se mai considerã vechime în muncã
ºi perioada în care cooperatorul ºi-a îndeplinit obligaþiile militare, a urmat
cursuri de specializare sau perfecþionare, concediul de sarcinã ºi lehuzie.
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Pensia pentru limitã de vârstã cu vechime incompletã se acordã la
împlinirea vârstei de 65 ani bãrbaþii ºi 60 ani femeile, cu condiþia sã fi lucrat
cel puþin 10 ani în unitatea agricolã respectivã.
Pentru þãranii cu gospodãrii individuale se pune condiþia împlinirii
vârstei de 65 ani ºi o perioadã de contribuþie la fondul pensiei de cel puþin
30 ani (pentru femei 60 ani, respectiv 25 de ani) pentru obþinerea unei
pensii integrale.
Pentru pensia parþialã, þãranii trebuie sã fi contribuit cel puþin 10 ani ºi
sã fi livrat anual la fondul de stat produse cu o valoare între 3 mii ºi 5 mii lei.
B. Pensia pentru pierderea capacitãþii de muncã
1) Pensiile de invaliditate din cadrul asigurãrilor sociale de stat
În cazul în care invaliditatea se datoreazã unui accident de muncã
sau unei boli profesionale, conform Decretului-lege nr. 70/1990, pensia se
acordã indiferent de vechimea în muncã, pe timpul cât dureazã invaliditatea.
Se asimileazã cu accidentul de muncã ºi cel survenit în timpul deplasãrii la
ºi de la locul de muncã în perioada ºi pe traseul normal necesar deplasãrii.
Vechimea, astfel, se ia în considerare la calculul cuantumului pensiei,
dar nu este o condiþie a obþinerii dreptului respectiv, aºa cum este
încadrarea într-unul din cele trei grade de invaliditate conform Decretului nr.
216/1977 (criteriile ºi normele de încadrare în grade de invaliditate).
Beneficiazã de acest tip de pensii ºi persoanele care ºi-au pierdut
total sau în cea mai mare parte, capacitatea de muncã în timpul ºi din
cauza îndeplinirii obligaþiunilor militare ori a sarcinilor de stat ºi obºteºti,
elevii ucenicii, studenþii în timpul efectuãrii practicii profesionale.
În cazul în care invaliditatea a survenit ca urmare a unui accident sau
boli din afara procesului de muncã, persoana ce solicitã pensie trebuie sã
îndeplineascã anumite condiþii de vechime, în funcþie de vârstã la data ivirii
invaliditãþii, conform art. 12 din Decretul Lege nr 70/1990.
De exemplu, dacã persoana avea sub 20 ani la data ivirii invaliditãþii,
e necesar ca sã fi avut un an vechime minimã în muncã (atât bãrbaþii cât ºi
femeile). Dacã avea între 50-55 ani, vechimea minimã necesarã e de 18 ani
bãrbaþii, 15 ani femeile ºi 13 ani de angajare în muncã dupã absolvirea
studiilor superioare.
2) Pensiile pentru invaliditate pentru þãrani
Þãranii cooperatori primesc pensie de invaliditate (de gradul I ºi II)
indiferent de vechimea în muncã, în cazul unui accident de muncã sau
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boalã profesionalã ºi trebuie sã aibã cel puþin 10 ani vechime în cooperativã
pentru pensia de invaliditate în afara procesului muncii. Þãranii individuali
trebuie sã fi contribuit cel puþin 10 ani la fondul de pensii pentru obþinã
pensie.
C. Pensia de urmaº
1) Pensia de urmaº din cadrul asigurãrilor sociale de stat
Condiþia esenþialã este aceea ca persoana decedatã sã fi avut
calitatea de pensionar sau sã fi îndeplinit condiþiile pentru obþinerea unei
pensii (de tipul A sau B).
Copiii orfani primesc pensia de urmaº pânã la 16 ani sau pânã la
terminarea studiilor, dar fãrã a depãºi 25 ani (se acordã ºi studenþilor
cãsãtoriþi, dacã urmeazã cursuri de zi). Dacã s-au aflat în stare de
invaliditate de orice grad, înainte de îndeplinirea vârstelor arãtate, primesc
pensia de urmaº pe toatã durata invaliditãþii (art. 13, Decretul-lege nr.
70/1990).
Soþia vãduvã are dreptul la pensie în una din urmãtoarele condiþii:
− are 55 ani ºi cel puþin 15 ani cãsãtorie;
− are 55 ani ºi 10-15 ani de cãsãtorie (pensie redusã) dar cel puþin
10 ani de cãsãtorie;
− are 50 ani, 10 ani cãsãtorie ºi la data decesului avea nãscuþi mai
mult de 4 copii;
− indiferent de vârstã ºi ani de cãsãtorie pe timpul cât e invalidã de
gradul I sau II sau dacã nu e încadratã la data decesului ºi are în
îngrijire 1 sau mai mulþi copii pânã la 6 ani.
2) Pensia de urmaº pentru þãrani
În cooperativele agricole, pensia de urmaº se acordã numai copiilor
orfani pânã la 16 ani (25 ani dacã urmeazã cursurile unei ºcoli de orice
grad) sau indiferent de vârstã, dacã au devenit invalizi de gradul I sau II
pânã la împlinirea vârstelor de mai sus.
Pensia de urmaº se acordã cu condiþia ca pãrintele decedat sã fi fost
pensionar sau sã fi îndeplinit condiþiile pentru obþinerea unei pensii.
Aceleaºi condiþii sunt prevãzute ºi în cazul copiilor orfani ai þãranilor
cu gospodãrie individualã.
Din analiza condiþiilor ce se cer îndeplinite pentru obþinerea dreptului
la pensie din diferite sisteme de pensii internaþionale s-au desprins
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urmãtoarele concluzii, pe care le vom prezenta pe scurt mai jos (o descriere
detaliatã a acestora, în anexele nr. 2 ºi 3);
− pentru obþinerea pensiei de bãtrâneþe, în toate þãrile se prevede
condiþia de vârstã, ce variazã de la þara la þarã (în funcþie de sex
uneori) de la 55 ani în Bulgaria, Italia, Iugoslavia la 65 ani în Israel
pentru femei ºi de la 60 ani în Franþa, Bulgaria, Italia la 70 de ani în
Israel pentru bãrbaþi, media fiind de 60 de ani pentru femei ºi 65 de
ani pentru bãrbaþi; de asemenea, în majoritatea þãrilor se prevede o
perioadã minimã de contribuþie ºi afiliere la fondul de asigurãri
sociale: 5 ani în Brazilia, Israel, Luxemburg, 25 ani în Bulgaria, 37,5
ani în Franþa etc.
Într-un numãr redus de þãri apare condiþia vechimii minime în muncã
(Belgia, Italia, Polonia).
Aºadar, pensia la bãtrâneþe se acordã, în cuantumul ei integral, în
funcþie de vârstã ºi anii de afiliere/contribuþie, în cele mai multe cazuri
vechimea în muncã neluându-se în considerare.
− pentru obþinerea pensiei de invaliditate se pune condiþia din nou a
perioadei de contribuþie în toate þãrile ºi a încadrãrii într-un anumit
grad de invaliditate calculat matematic (în Marea Britanie: pierderea
capacitãþii de muncã de sutã la sutã, 50%, 20%), aproximativ (în
Elveþia: 2/3; 1/2; 1/4) s-au estimat într-o manierã cu totul generalã (în
Brazilia: totalã, permanentã, temporarã); doar în Franþa ºi Polonia
apare condiþia vechimii în muncã, iar în Danemarca este necesarã
îndeplinirea unei condiþii minime de rezidenþã pe un an dupã
împlinirea a 15 ani.
− pentru obþinerea pensiei de urmaº, condiþia esenþialã constã în
perioada ºi cuantumul contribuþiei defunctului. În cazul vãduvelor se
adaugã condiþia împlinirii unei anumite vârste ºi, sporadic, condiþia
anilor de cãsãtorie (Belgia ºi Franþa). Se stipuleazã în toate þãrile
vârsta pânã la care orfanii pot primii pensie de urmaº, aceasta fiind
situatã în general între 18 ºi 25 ani (în caz de studii). Fac excepþie
Marocul (12 ani), Burkina Faso, Camerun ºi Mali (14 ani), Burundi,
Togo, Congo, Guineea, Tunisia, România, Franþa (16 ani).
În vederea acordãrii celorlalte categorii de drepturi de asigurãri
sociale, în afara pensiilor, în România, legea stipuleazã o serie de condiþii
care se referã tot la vârstã, vechime în muncã, durata minimã de contribuþie
la sistemul de asigurãri sociale, numãrul sau cuantumul cotizaþiilor plãtite. În
sprijinul acestei idei, iatã câteva exemple. La acordarea ajutoarelor
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materiale pentru incapacitate temporarã de muncã, se iau în considerare
atât vechimea neîntreruptã în muncã, salariul tarifar, felul angajãrii lucrãtorilor (angajaþi pe o duratã determinatã sau nedeterminatã), cât ºi vârsta.
Astfel, angajaþii pe o duratã determinatã (sezonier sau temporar)
beneficiazã de ajutoare pentru incapacitate temporarã de muncã cel mult pe
o duratã de 65 zile lucrãtoare pe an doar la o vechime de cel puþin 4 luni în
ultimele 12 luni, sau de 10 luni în ultimii 2 ani premergãtori concediului de
odihnã.
Dacã însã incapacitatea se datoreazã unui accident de muncã sau
boli profesionale, ajutoarele se acordã pe toatã durata incapacitãþii,
indiferent de vechimea de muncã.
Angajaþii în vârstã de 14-18 ani cu o vechime neîntreruptã de pânã la
2 ani au dreptul la 56% din salariul tarifar lunar, ca ajutor pentru incapacitate
temporarã de muncã.
De asemenea, se pot acorda ajutoare pentru prevenirea
îmbolnãvirilor, refacerea ºi întãrirea sãnãtãþii în urmãtoarele cazuri:
a) trecerea temporarã în altã muncã sau reducerea programului de
lucru din cauza bolii sau accidentului, pe o perioadã de cel mult 90
zile calendaristice într-un an calendaristic;
b) trimitere la tratament balneoclimateric (pe toatã durata
tratamentului);
c) carantinã ºi procurarea de proteze.
Un alt exemplu îl poate constitui ºi acordarea ajutoarelor de deces.
Astfel, salariaþii au drepturi la astfel de ajutoare în cazul decesului unui
membru al familiei, pe care îl întreþin. De asemenea, la decesul salariatului
se acordã un astfel de ajutor nu numai membrilor familiei, dar chiar ºi
membrilor familiei sale care pot dovedi cã au suportat cheltuielile de deces.
Atât ajutoarele pentru incapacitate temporarã de muncã, cât ºi cele
pentru deces pot fi acordate chiar dacã angajaþilor respectivi li s-a desfãcut
contractul de muncã, cu condiþia ca la data desfacerii contractului, ei sã se
gãseascã în incapacitate de muncã sau cu condiþia ca aceasta sã fi survenit
în termeni de 90 zile de la desfacerea contractului de muncã.
Se observã deci cã, în general, condiþiile de obþinere a indemnizaþiilor
ºi ajutoarelor de asigurãri sociale sunt ferm reglementate prin lege.
Modul de calcul a drepturilor de asigurãri sociale ce revin membrilor
sistemelor de asigurare se diferenþiazã, în principal, în funcþie de tipul
prestaþiei vizate.
Astfel, în cazul pensiilor, calculul se realizeazã în modul urmãtor:
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A. Pensia pentru munca depusã ºi limitã de vârstã
Baza de calcul o constituie media salariilor tarifare lunare din 5 ani
lucraþi consecutivi, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.
Salariul tarifar poate fi:
− salariul tarifar de încadrare pentru cei plãtiþi cu luna;
− salariul tarifar de încadrare corespunzãtor la 204 ore;
− salariul tarifar de calcul pentru cei plãtiþi cu cotã procentualã;
− salariul la care s-a plãtit CAS pentru cei angajaþi la persoane fizice;
− salariul tarifar la nivelul funcþiilor similare din þarã, valabile în perioada corespunzãtoare, pentru cei ce au primit salariul în valutã.
Cuantumul pensiei se calculeazã prin aplicarea unor procente pe
tranºe de salarii ºi grupe de muncã. Cuantumul minim al pensiei este
echivalent cu cuantumul maxim al pensiei care ar rezulta din calculul pentru
tranºa anterioarã.
B. Pensia de invaliditate
Pensia de invaliditate se calculeazã prin aplicarea unor procente la
salariul tarifar lunar în funcþie de grupa de muncã, tranºa de salariu,
vechimea în muncã (în principiu), gradul de invaliditate. Procentele se
stabilesc pentru 5, 15, 30 ani vechime. Se calculeazã pensia de gradul I.
Pensia de gradul II reprezintã 85% ºi cea de gradul III este 60% din
pensia corespunzãtoare gradului I de invaliditate.
Pensia de gradul III plus salariul realizat nu trebuie sã depãºeascã
salariul la data ivirii invaliditãþii.
C. Pensia de urmaº
Baza de calcul o constituie pensia decedatului, dacã era pensionar
sau pensia la care ar fi avut dreptul susþinãtorul familiei. Dacã decesul
survine atunci când persoana nu a împlinit vârsta de pensionare, pensia la
care e îndreptãþit, nu e alta decât cea de invaliditate de gradul I.
La aceastã bazã de calcul se aplicã procente diferenþiate în raport cu
numãrul urmaºilor:
− 50% pentru un urmaº, în % din pensia titularului;
− 75% pentru 2 urmaºi în % din pensia titularului;
− 100% pentru mai mulþi urmaºi în % din pensia titularului.
Dacã numãrul beneficiarilor se modificã, pensia se recalculeazã
conform cu % de mai sus.
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Pentru copii orfani de ambii pãrinþi se ia ca bazã de calcul:
− pensia cea mai mare a unui singur pãrinte: pânã la 3 copii;
− pensia cea mai mare a unui singur pãrinte plus 1/2 din pensia
celuilalt pãrinte: 4 copii;
− pensiile cumulate: 5 sau mai mulþi copii.
Sistemele de pensii din alte þãri prevãd diverse modalitãþi de calcul a
pensiilor, care de care mai originale.
În general, pensia de bãtrâneþe se calculeazã ca procent din salariu
mediu calculat pe anumite perioade de timp, un caz mai aparte
prezentându-l Italia ºi Portugalia, unde pensia se calculeazã ca 2% din
salariul mediu al ultimilor 5 ani multiplicat cu numãrul anilor de cotizaþii.
Pensia de invaliditate se calculeazã în mod asemãnãtor cu cea de
bãtrâneþe sau ca o sumã fixã la care se adaugã anumite procente din
pensia de tipul A (cazul Canadei).
Pensia de urmaº (vãduve) e reprezentatã de suma rezultatã din
aplicarea unui procent stabilit în funcþie de þarã ori la pensia de bãtrâneþe a
asiguratului (Belgia), ori la cea de invaliditate (parantezã Brazilia), ori la
salariu mediu, când e vorba de un accident de muncã sau boalã
profesionalã. Pentru orfani, se aplicã % la pensia în funcþie de tipul de orfani
sau de cazul în care decesul a survenit în cadrul procesului de muncã.
O descriere detaliatã a acestor aspecte, în anexele nr. 4 ºi 5.
E prezentat calculul cuantumului ajutoarelor ºi indemnizaþiilor de
asigurãri sociale în þara noastrã, acesta se realizeazã prin aplicarea unor
cote procentuale asupra salariului tarifar al lucrãtorilor ºi se suportã de
întreprinderi din fondul de pensii ºi asigurãri sociale.
Astfel, cuantumul ajutoarelor pentru incapacitate temporarã de muncã
determinatã de boalã sau accident se stabileºte în raport cu vechimea
neîntreruptã în muncã, pe baza salariului tarifar astfel:
Vechime
- pânã la 2 ani
- de la 2 la 5 ani
- de la 5 la 8 ani
- peste 8 ani

% din salariul tarifar
50%
65%
75%
85%

În ce priveºte cuantumul lunar brut al ajutorului pentru prevenirea
îmbolnãvirilor, refacerea ºi întãrirea sãnãtãþii, el reprezintã diferenþa dintre
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salariul tarifar avut anterior trecerii la o muncã mai uºoarã ºi salariul tarifar
al noului loc de muncã, fãrã a putea depãºi 25% din salariul tarifar anterior.
Procedura de calcul este urmãtoarea:
− se ia în considerare salariul tarifar de încadrare al angajatului din
luna în care s-a produs incapacitatea temporarã de muncã;
− salariul respectiv se împarte la numãrul de zile lucrãtoare din lunã
rezultând salariul/zi;
− asupra salariului/zi se aplicã procentul amintit, suma rezultatã
înmulþindu-se apoi cu numãrul zilelor lucrãtoare cuprinse în
perioada concediului medical acordat.
Pentru pensionarii de invaliditate de gradul III, salariul tarifar lunar pe
baza cãruia se calculeazã ajutorul este cel rezultat din însumarea salariului
tarifar de încadrare corespunzãtor muncii prestate ºi a cotei pãrþi din pensia
de invaliditate, ce li se plãteºte pe timpul cât sunt angajaþi.
La salariul tarifar se adaugã sporurile pentru condiþii deosebite de
muncã, precum ºi alte sume care, potrivit dispoziþiilor legale, fac parte
integrantã din acest salariu (inclusiv mãrirea de salarii).
În ceea ce priveºte ajutoarele de deces, salariaþii au drept la ajutor de
1.500 lei în cazul decesului unui membru al familiei pe care îl întreþin. La
decesul salariatului se acordã membrilor familiei sau celor care au suportat
cheltuielile un ajutor de 2.000 lei.
Se observã cã în acest ultim caz nu se mai procedeazã la calculul
cuantumului ajutorului prin cote procentuale aplicate salariului tarifar, pentru
cã nu existã în acest caz o raþiune care sã conducã la o asemenea
modalitate de calcul. Însã, în condiþiile trecerii la liberalizarea preþurilor,
sumele acordate ca ajutoare în acest caz ar trebui mãrite corespunzãtor.
De altfel, în ultima perioadã au existat reglementãri legale ce au
schimbat modalitãþile de calcul ale unor ajutoare ºi indemnizaþii, dupã cum
urmeazã:
1. Conform Hotãrârii nr. 411/1990 pentru salariaþii rãniþi în timpul
Revoluþiei, cuantumul indemnizaþiei de incapacitate temporarã de
muncã ce se suportã din fondul asigurãrilor sociale de stat se
stabileºte în procent de 100% din salariul tarifar avut când s-a produs
rãnirea (indemnizaþia asigurându-se pânã la data însãnãtoºirii).
2. Conform Hotãrârii nr. 30/1990, familiilor cu persoane ucise sau cu
rãniþi în Revoluþie li se acordã un ajutor în bani în valoare de 15 mii
lei, iar rãniþilor, conform rezultatelor stabilite de comisia de expertizã,
li se acordã ajutoare în valoare de la 5 mii lei pânã la 20 mii lei.

322
3. Indemnizaþia pentru copii membrilor CAP se majoreazã astfel:
− pentru un copil – de la 100 la 300 lei lunar;
− pentru 2 copii – de la 100 la 350 lei lunar;
− pentru 3 copii – de la 200 la 430 lei lunar;
− pentru 4 ºi mai mulþi copii – de la 300 la 500 lei lunar (cu condiþia
ca unul dintre pãrinþi sã realizeze lunar volumul de muncã stabilit
de adunarea generalã a cooperativei agricole de producþie
respective).
De altfel, în ultimul caz este vorba de o mãsurã corectivã aplicatã,
pentru sistemul asigurãrilor sociale ale cooperativelor agricole, prin
modificarea Decretului nr. 410/1985, care specifica faptul cã alocaþia de stat
se acordã lunar în cuantumuri ridicate diferenþiate în raport cu numãrul
copiilor ºi cu veniturile beneficiarului alocaþiei, indiferent de mediul urban
sau rural unde domiciliazã, aºa cum e ilustrat în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
Acordarea alocaþiei de stat pentru copii
conform Decretului nr. 410/1985

- pentru primul copil
- pentru al doilea copil
- pentru al treilea copil
- pentru al patrulea copil ºi mai mult de
4 copii

Plafoane de venituri, lei
Pânã la 2500 2501-3350 3351-4450
310
260
230
360
300
270
440
350
300
510

410

350

Tot ca o mãsurã nouã se evidenþiazã ºi modificarea art. 196 din
Legea retribuirii dupã cantitatea ºi calitatea muncii (nr. 57/1974), care
stipuleazã cã sporul pentru vechime neîntreruptã în aceeaºi unitate ºi sporul
pentru condiþii deosebite de muncã se iau în calculul indemnizaþiilor care se
acordã în cadrul asigurãrilor sociale de stat.
De muncã se iau în calculul indemnizaþilor care se acordã în cadrul
asigurãrilor sociale de stat.
În sfârºit, conform Decretului-lege nr. 31/1990, concediul pentru
îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 1 an se plãteºte cu 65% din salariul
tarifar lunar, procentul acesta suportându-se din fondul de asigurãri sociale
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de stat ºi aplicându-se la salariul care se ia în considerare la stabilirea
indemnizaþiei pentru îngrijirea copilului. Aceastã indemnizaþie se reþine din
contribuþia de asigurãri sociale datoratã de unitate.
În general, ºi la restul prestaþiilor, calculul cuantumului fiecãreia dintre
ele se face într-unul din modurile prezentate anterior (sub formã de sumã
fixã sau procent aplicat la salariul tarifar respectiv).
O dimensiune majorã a funcþionãrii sistemului asigurãrilor sociale o
constituie problema finanþãrii ºi a fondurilor efective alocate acestuia.
Din punct de vedere financiar, asigurãrile sociale, ca parte
componentã a securitãþii sociale, constituie o parte a mecanismului de
formare a veniturilor populaþiei. Având în vedere forma sub care se prezintã
fondurile asigurãrilor sociale, se poate arãta ºi deduce uºor cã ele îºi aduc
contribuþia la sporirea mai rapidã a veniturilor bãneºti ale populaþiei. În acest
sens, dacã pânã acum se considera cã având în vedere obiectivul
“nivelãrii”, al “egalizãrii relative”, al menþinerii unui aºa numit nivel echitabil
de diferenþã între venituri, ºi, prin intermediul fondurilor asigurãrilor sociale,
se putea atinge acest þel. În prezent problema care se pune este diferitã.
Sigur cã ºi prin intermediul asigurãrilor sociale, ca de altfel, al întregii
securitãþi sociale, se obþine un transfer de la populaþia activã economic la
cea inactivã, de la cei cu venituri ridicate la cei cu venituri scãzute. Însã
acest transfer nu are în vedere menþinerea aºa-zisului echilibru (care de
fapt duce la plafonare, insatisfacþie ºi inapetenþã pentru atingerea unor
aspiraþii), ºi pur ºi simplu se urmãreºte ridicarea nivelului aspiraþiilor ºi
satisfacþiilor pentru cât mai mulþi dintre membrii societãþii, recuperarea ºi
folosirea în cât mai mare mãsurã a spiritului creator, a capacitãþii creatoare
a tuturor depozitãrilor de astfel de resurse umane.
Sigur cã procesul acesta de transfer de resurse are douã laturi
corelate: un mecanism de constituire a fondurilor (finanþare) ºi un sistem de
repartizare a acestor fonduri.
Pentru constituirea acestor fonduri se profileazã ca surse de finanþare
veniturile populaþiei, veniturile agenþilor economici ºi bugetul statului.
Sigur, contribuþia fiecãrei astfel de surse este diferitã ºi sub aspect
cantitativ sau calitativ ºi sub aspectul efectelor pe care le antreneazã.
De aceea, se urmãreºte (trebuie sã se urmãreascã) în permanenþã
obþinerea unei armonizãri a efectelor surselor de finanþare, a unei
armonizãri între surse ºi metodele de atragere a lor pentru atingerea
obiectivelor propuse pentru fiecare sistem, în fiecare perioadã.
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Deoarece obiectivele urmãrite în cadrul sistemului de securitate
socialã s-au modificat continuu în funcþie de perioada strãbãtutã de întreaga
societate, a apãrut ca necesarã o analizã a modului în care se realizeazã
echilibrul veniturilor ºi cheltuielilor securitãþii sociale (implicit ºi a
componenþei sale de asigurãri sociale), þinând seama de condiþiile existente
în fiecare perioadã.
Astãzi, sistemele de asigurãri sociale folosesc ca mijloace de
prelevare a resurselor:
− contribuþia plãtitã de asigurat ºi/sau întreprindere;
− finanþarea de la bugetul statului;
− taxe ºi impozite.
Contribuþia este o sursã tradiþionalã a fondurilor de asigurãri sociale.
În þara noastrã aceste contribuþii se stabilesc sub forma unor cote fixe, pe
baza fondului de salarii ºi sunt plãtite integral de unitãþile economice.
Aceastã metodã are anumite avantaje: este uºor calculabilã este uºor de
administrat se aplicã tuturor salariaþilor indiferent de profesie etc.
Un rol important în finanþarea asigurãrilor sociale îl are ºi bugetul de
stat care reprezintã atât o sursã directã (prin finanþarea alocaþiei de stat, a
unor ajutoare pentru copii, a unor pensii etc.), dar mai ales o sursã indirectã,
bugetul statului având drept componentã de seamã bugetul asigurãrilor
sociale de stat.
Dacã în ultimii ani s-a remarcat o tendinþã constantã, de diminuare a
ponderii contribuþiei bugetului de stat la formarea fondurilor securitãþii
sociale, în actuala perioadã, când asistãm la un dezechilibru tot mai mare al
principalei sale componente – bugetul asigurãrilor sociale de stat – rolul sãu
trebuie sãu trebuie sã creascã din nou în vederea restabilirii acestui
echilibru.
În afara asigurãrilor sociale de stat, celelalte categorii se constituie în
sisteme proprii ale unor sectoare de activitate din economie. În modul de
constituire a surselor ºi natura cheltuielilor ce se efectueazã existã
asemãnãri între aceste sisteme, dar ºi particularitãþi, îndeosebi între
asigurãrile sociale de stat ºi sistemele proprii de asigurãri sociale ale
celorlalte sectoare.
În anexa nr. 6 sunt prezentate modelele bugetare ale sistemelor
amintite (inclusiv contribuþiile de asigurãri sociale pânã în anul 1990 ca
surse de finanþare a fondurilor de asigurãri sociale).
Acest sistem de organizare a fost îmbunãtãþit prin mãsurile luate dupã
Revoluþie, mãsuri concretizate într-o serie de legi, hotãrâri ºi decrete noi cu
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caracter atât compensator, cât ºi cu caracter de modelare, de trasare a
noului cadru de funcþionare a sistemului de asigurãri sociale în perioada de
tranziþie pe care o parcurge þara noastrã.
În acest sens trebuie amintitã, în primul rând, Hotãrârea nr.
1109/1990 cu privire la liberalizarea preþurilor ºi la unele mãsuri de protecþie
socialã, prin care se stipuleazã cã începând cu 1 nov. 1990 toþi agenþii
economici ai cãror salariaþi sunt cuprinºi în sistemul asigurãrilor sociale de
stat vor lua în calcul ºi vor plãti o cotã unicã de 20% drept CAS (cu excepþia
cazurilor pentru care, prin prevederile legale în vigoare, s-a stabilit o cotã
mai mare).
Mãsura aceasta a fost luatã ca urmare a încercãrii, prin aceastã
metodã, de redresare a bugetului asigurãrilor sociale de stat, care a
înregistrat un grav dezechilibru la finele anului 1989, dezechilibru accentuat
ºi în anul în curs. (vezi tabelul nr. 4)
Tabelul nr. 4
Bugetul asigurãrilor sociale de stat între 1988-1990

VENITURI – TOTAL din care
- sector de stat
- sector cooperatist
- meºteºugari cu ateliere proprii
- meºteºugari cooperatori
- cooperatori agricoli
- þãrani din zone de deal ºi de munte
- organizaþii obºteºti
CHELTUIELI-TOTAL din care:
- sector de stat
- sector cooperatist
- meºteºugari cooperatori
- meºteºugari cu ateliere proprii
- cooperatori agricoli
- þãrani din zone de deal ºi munte
- organizaþii obºteºti
* Estimat.

1988
46.757,0
42.060,2
4.619,6
119,9
1.706,1
2.753,6
40,0
77,2
45.986,6
41.625,7
4.319,9
1.357,8
122,4
2.801,0
38,7
41,0

1989
48.665,5
44.306,0
4.279,3
117,9
1.866,6
2.260,9
33,9
80,0
50.404,1
46.020,7
4.341,2
1.514,9
126,0
2.662,2
38,1
42,2

(mil. lei)
1990*
61.046,9
52.566,6
8.399,7
120,2
1.884,3
6.317,3
77,9
81,2
71.706,8
63.539,1
8.113,0
1.825,0
209,5
6.038,4
40,1
54,7
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Acest fapt se datoreazã mai multor aspecte.
În primul rând, bugetul asigurãrilor sociale de stat fiind cuprins în
bugetul republican, nu are autonomie proprie, de sine stãtãtoare, veniturile
sale intrând la partea de venituri a bugetului statului, iar cheltuielile
destinate satisfacerii nevoilor de asigurãri sociale fiind acoperite tot de la
bugetul statului.
În aceastã situaþie, depãºirea veniturilor de cãtre cheltuieli –
excedentul – care apare în execuþie este utilizat în finanþarea altor nevoi ale
economiei naþionale.
Spre deosebire de asigurãrile sociale de stat, celelalte sisteme îºi
reþin excedentele realizate, putând sã le utilizeze în efectuarea cheltuielilor,
facilitând astfel asigurarea unui echilibru corespunzãtor fiecãrui buget în
parte ºi o anumitã elasticitate a politicii de asigurãri sociale faþã de cea din
sectorul de stat.
În al doilea rând, în ultimii ani, scãderea veniturilor (determinatã de
reducerea, începând cu 1985 cu 1% a cotelor de contribuþie datorate,
precum ºi de neutilizarea integralã a fondului de salarii stabilit) ºi creºterea
cheltuielilor (în special, pentru plata pensiilor, ca urmare a unor majorãri ce
au avut loc, a creºterii bazei de calcul a acestora etc.) a condus la scãderea
treptatã a excedentului de la 7.473,4 mil. lei în 1984 la 434,5 mil. lei în 1988,
concomitent cu exigenþa unor mari dificultãþi în asigurarea în bune condiþii a
nevoilor de asigurãri sociale.
La sfârºitul anului 1989, bugetul asigurãrilor sociale de stat a
înregistrat un deficit de 1,7 mld. lei, datoritã mãsurilor luate dupã Revoluþie
pe linia achitãrii tuturor drepturilor restante, în special cele privind
indemnizaþiile pentru incapacitate temporarã de muncã.
Execuþia bugetarã a celorlalte sisteme s-a încheiat cu excedente pe
seama disponibilitãþilor din anii anteriori.
Mãsurile luate în 1990 pe linia îmbunãtãþirii prestaþiilor în domeniul
asigurãrilor sociale conduc la o accentuare a dezechilibrului bugetului
asigurãrilor sociale de stat, care se estimeazã cã vor ajunge la 10,6 mld. lei
deficit la sfârºitul anului.
Faþã de acest aspect se considerã cã problema garantãrii echilibrului
bugetului asigurãrilor sociale de stat poate fi privitã ºi prin prisma alocãrii de
fonduri de la bugetul statului în completarea veniturilor acestuia.
În cazul bugetului asigurãrilor sociale CAP se poate observa cã cea
mai mare parte a veniturilor se bazeazã pe producþia globalã, îndeosebi
agricolã, a unitãþilor cooperatiste (vezi tabelul nr. 5) ceea ce conduce la
unele probleme specifice.
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Astfel, producþia agricolã, dependentã de factori naturali ce nu pot fi
influenþaþi, variazã de la an la an conducând, potenþial, ºi la dezechilibre ºi
dificultãþi de platã ale bugetului acestui sistem de asigurãri sociale.
Pe de altã parte însã, se profileazã ºi avantajul rezultat din relativa
independenþã faþã de schimbãrile ce intervin în numãrul persoanelor
ocupate în agriculturã. În acest context se poate aprecia cã problemele
finanþãrii asigurãrilor sociale în CAP, în vederea menþinerii unui echilibru,
trebuie rezolvate þinând cont de contextul general al perfecþionãrii activitãþii
în agriculturã.
În perspectiva evoluþiei viitoare a obiectivelor de securitate socialã din
þara noastrã, a schimbãrilor economice ºi sociale produse de trecerea la
economia de piaþã, vor trebui luate mãsuri care sã permitã o bunã
funcþionare a sistemelor de asigurãri sociale, urmãrindu-se într-o primã fazã
menþinerea echilibrului bugetar ºi utilizarea optimã a resurselor în vederea
acoperirii cheltuielilor pentru prestarea serviciilor din aceste sisteme.
Tabelul nr. 5
Bugetul asigurãrilor sociale CAP între 1988-1990
VENITURI – TOTAL
- contribuþia unitãþilor de stat
- contribuþia unitãþilor economice la sist. proprii
- contribuþia salariaþilor la asigurãri sociale
- contribuþia salariaþilor la biletele de odihnã ºi tratament
- dobânzi la disponibilitãþi din contul de asigurãri sociale
- alte venituri
- disponibilitãþi la începutul anului
- cheltuieli cu alocaþii ºi ajutoare pentru copii
- creºterea disponibilitãþilor
- disponibilitãþi bãneºti la sfârºitul anului
CHELTUIELI – TOTAL
- indemnizaþii de boalã
- indemnizaþii pentru maternitate
- pensii sociale
- ajutoare decese pensionãri
- bilete de odihnã ºi tratament
- cheltuieli cu trimiterea pensiilor
- impozit pe indemnizaþii de asigurãri sociale
- vãrsãminte la buget pentru asistenþã medicalã
- alte cheltuieli

1988
4.619,6
632,2
3.701,0
111,1
41,4
89,4
44,5
6.160,2
190,4
299,7
6.269,5
4.319,0
157,8
180,0
16,8
3,8
66,8
13,9
45,9
101,6
24,9

1989
7.544,9
610,5
6.628,0
132,2
44,2
115,3
14,7
6.269,5
205,2
3.035,2
9.099,5
4.509,7
154,6
148,7
17,1
4,2
71,2
15,7
45,0
100,5
46,9

1990
8.058,0
716,4
7.041,6
119,1
44,3
118,8
17,8
9.099,5
206,0
3.237,7
12.131,2
4.820,3
175,7
190,3
16,2
4,2
74,1
15,7
55,6
100,5
66,9
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Pe plan internaþional remarcãm modalitatea de finanþare a fondurilor
de asigurãri sociale, prin trei cãi principale:
− contribuþia asiguraþilor, care se situeazã, în general, între 13-30%
din veniturile asigurãrilor sociale;
− contribuþia întreprinderilor sau a patronilor, care ocupã un loc
foarte important, de 41-61%, în special în SUA, Belgia, Franþa,
RFG;
− contribuþia statului are pondere ridicatã între 28-58% în Marea
Britanie, Danemarca, Japonia.
În ultimii ani, în multe þãri ale Europei s-au stabilit procente egale de
contribuþie pentru asiguraþi, ca ºi pentru patroni.
Anexa nr. 7 prezintã pe þãri, la nivelul anului 1988, în monedele
naþionale specifice, contribuþia participanþilor amintiþi mai sus la fondul de
pensii.
În România, în trim. II 1990, fondul de pensii s-a ridicat la 12144,2
milioane lei. Repartizarea acestui fond pe tipuri de pensii ca ºi pensia medie
aferentã se prezintã în tabelul nr.6.
Tabelul nr. 6
Fondul de pensii în România pe tipul de pensii
ºi pensia medie lunarã în trim. II 1990
Tipul de pensie

Fond pensii Pensia medie
(mii lei)
lunarã (lei)
I. Pensii de asigurãri sociale (totale)
10.615.372,0
A) Pensie pentru muncã depusã ºi limitã de vârstã (total): 8.606.984,7
1.698
- cu vechime integralã
6.216.469,4
2.043
- fãrã vechime integralã
2.390.515,3
1.179
B) Pensie de invaliditate (total)
838.177,1
1.373
- gradul I
74.670,6
1.782
- gradul II
760.661,5
1.346
- gradul III
2.845,0
774
C) Pensia de urmaº
1.170.210,2
800
II. Pensii CAP
1.406.724,01)
478
1.520.320,52)
517
III. Pensii pentru þãranii cu gospodãrii individuale
8.573,6
128
TOTAL
12.144.266,1
1)

Fonduri plãtite.

2)

Fonduri cuvenite conform deciziilor.
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Anexa nr. 8 prezintã cheltuielile cu pensiile la nivelul anului 1988 în
unele þãri ale lumii.
Orice analizã a funcþionãrii unui sistem de protecþie socialã trebuie sã
se încheie în mod firesc cu o serie de aprecieri ºi calcule de eficienþã (acolo
unde e posibil) a acestei funcþionãri, ceea ce vom încerca sã realizãm în
continuare.
În condiþiile actuale de trecere a economiei româneºti la mecanismul
economiei de piaþã, condiþii în care costul acestei tranziþii este destul de
ridicat datoritã acþiunii factorilor existenþi atât pe plan intern cât ºi pe plan
extern, se pune tot mai mult problema protecþiei sociale, a unui program de
realizare a acestei protecþii ºi implicit, a evaluãrii eficienþei atât a mãsurilor
acestui program, cât ºi a modului de utilizare a fondurilor alocate în acest
scop.
Aceastã perspectivã întâmpinã însã unele dificultãþi, deoarece chiar
definirea eficienþei pentru un sistem de securitate socialã ridicã probleme.
Se cunoaºte faptul cã din punct de vedere economic, eficienþa rezultã din
compararea efectului util, cu efortul depus pentru obþinerea lui. În acest
sens ºi în ceea ce priveºte securitatea socialã în general, ºi, implicit, fiecare
din componentele ei, problema eficienþei înseamnã compararea rezultatelor
obþinute pe linia realizãrii obiectivelor cu mijloacele (materiale, umane,
financiare) alocate acestui scop.
Însã trebuie avute în vedere anumite aspecte:
− obiectivele urmãrite de un astfel de sistem sunt multiple, deci ºi
modalitãþile de cuantificare ºi prelucrare cu ajutorul indicatorilor
sunt complexe ºi complicate;
− identificarea obiectivelor urmãrite este ºi ea dificilã, formularea lor
fiind o problemã de decizie politicã ºi ca atare fãcutã de obicei nu
în mod explicit, ci dedusã din diferite elemente (legi, programe);
− determinarea standardelor acceptate social, pe baza cãrora se
face formularea obiectivelor este, în aceastã perioadã, dificilã
având în vedere atât problemele curente cât ºi crearea cadrului de
acþiune în viitor;
− rezultatele obþinute pe linia realizãrii obiectivelor propuse sunt
percepute, în majoritate, în timp, or, în actuala perioadã de
tranziþie de la începuturile cãrora s-a scurs de-abia un an,
rezultatele sunt preponderent negative, însã pe fondul acþiunii
majoritare a unor factori ce imprimã un dezechilibru oricãrei
transformãri de asemenea anvergurã;
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− trebuie gãsiþi indicatori care, din punct de vedere social, al
percepþiei ºi motivaþiei, sã punã în luminã un anumit numãr de
raporturi semnificative în compararea efectelor unei politici cu
obiectivele urmãrite.
În ceea ce priveºte conturarea unei anumite imagini asupra eficienþei
asigurãrilor sociale se impun câteva precizãri.
În primul rând, având în vedere ponderea foarte mare a pensiilor în
sistemul asigurãrilor sociale, problema lor este tratatã separat în acest
capitol.
În al doilea rând se va þine cont de douã aspecte ale analizei eficienþei
asigurãrilor sociale, aspecte adoptate din literatura de specialitate. Este
vorba de aspectele de eficienþã internã (în administrarea ºi gestionarea
fondurilor) ºi aspectele de eficienþã de obiectiv.
Aspectele de eficienþã internã nu pot fi analizate în actualul sistem de
organizare ºi evidenþã. Fondurile asigurãrilor sociale de stat sunt cuprinse în
bugetul de stat, fondurile pentru pensii suplimentare sunt constituite la CEC,
iar fondurile celorlalte sisteme de asigurãri sunt integrate într-o formã sau
alta resurselor generale de dezvoltare utilizate în mod planificat. Din acest
motiv nu pot fi identificate ºi analizate gestiunea acestor fonduri.
Aceastã situaþie se va putea însã remedia având în vedere mãsurile
care se iau în prezent pe linia reorganizãrii sistemului asigurãrilor sociale.
Astfel, o serie de direcþii pe linia cãrora se acþioneazã (cum ar fi:
desprinderea bugetului asigurãrilor sociale de stat din bugetul republican,
apariþia sectorului privat ca urmare a extinderii proprietãþii private,
diminuarea rolului sectorului cooperatist agricol, introducerea ajutorului de
ºomaj la capitolul “Cheltuieli” al fiecãrui sistem de asigurãri sociale) vor
permite cu siguranþã îmbunãtãþirea modalitãþii de urmãrire ºi analizare a
eficienþei fondurilor de asigurãri sociale.
Câteva dintre aspectele privind situaþia generalã a bugetelor
asigurãrilor sociale de stat ºi CAP au fost tratate mai înainte ºi nu vor mai fi
aprofundate.
În afarã de acestea se mai pot aminti câteva probleme, tot cu caracter
general, referitoare la ponderea pe care o au, dinamica ºi structura
destinaþiilor (cheltuielilor din) fondurile sociale de consum, altele decât
pensiile.
Astfel în cadrul bugetului asigurãrilor sociale de stat (tabelul nr. 7) se
poate observa cã, dupã pensii, ponderile cele mai ridicate în cadrul
cheltuielilor, le au indemnizaþiile pentru incapacitate temporarã de muncã
(aproximativ 8%) ºi cele de maternitate (cca 5%).
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Tabelul nr. 7
Veniturile ºi cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat
- mil. lei 1988
1989
1990
VENITURI TOTAL, din care:
42.060,2 44.306,0 52.566,0
- contribuþia unitãþilor de stat
41.924,2 44.171,1 52.355,7
- contribuþia pentru bilete de tratament balnear ºi odihnã
120,6
120,8
143,3
- alte venituri
15,4
14,1
15,7
CHELTUIELI TOTAL, din care:
41.625,7 46.020,7 71.706,8
- indemnizaþii pentru incapacitatea temporarã de muncã
3.331,7 4.089,0 4.501,0
- indemnizaþii de maternitate
2.351,6 2.616,0 2.763,0
- indemnizaþii pentru decese ºi proteze personal muncitor
26,5
25,2
35,2
- pensii sociale
279,7
251,0
322,5
- ajutoare decese pensionari
77,8
75,5
117,6
- bilete de tratament balnear ºi odihnã
237,8
239,7
312,3
- cheltuieli cu plata pensiilor
260,7
298,4
464,9
- impozit pe indemnizaþii de asigurãri sociale
917,8 1.069,6 1.666,5
- cheltuieli ca masa caldã pentru mineri
241,3
243,6
420,1
- alte cheltuieli
1,4
1,4
1,4

Se poate observa o creºtere de la an la an a acestor douã tipuri de
indemnizaþie, creºtere care, pentru perioada luatã în considerare, îºi
gãseºte explicaþia ºi în mãsurile legislative amintite.
Se poate constata în acest fel cã proporþiile acestor indemnizaþii în
salariul mediu zilnic sunt cele prevãzute de lege.
De asemenea, dintr-un calcul sumar (indemnizaþia medie zilnicã x nr.
zile lucrãtoare = salariul mediu lunar), reiese cã sunt respectate prevederile
legale cu privire la pontajul indemnizaþiei de maternitate în cadrul salariului:
mediu lunar (65%).
Dupã pensii, indemnizaþiile de boalã ºi maternitate au ponderi mai
însemnate în totalul cheltuielilor înscrise la bugetele asigurãrilor sociale din
sistemele respective.
Totodatã se mai poate observa ºi faptul cã volumul acestor
indemnizaþii a crescut mai ales în anul 1990 faþã de 1989 (o creºtere
fireascã având în vedere mãsurile luate).
Eficienþa funcþionãrii sistemului de pensii, a fondurilor alocate poate fi
privitã cel puþin sub douã aspecte:
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− unul strict matematic, cuantificabil, prin calcularea unor indicatori
specifici ºi interpretarea lor;
− celãlalt, mai greu de identificat, ce se referã la certitudinea pe care
fiecare pensionar, de orice categorie ar fi aceasta, o are, cã e
protejat sau nu, modul în care ar dori sã funcþioneze serviciul de
asistenþã ºi asigurãri sociale, ce ar vrea ca acesta sã-l “aducã”.
Deocamdatã, ne vom referi la primul aspect, urmând ca într-o analizã
viitoare, cu ajutorul unor metode specifice de investiþie sociologicã, sã
determinãm expectaþia populaþiei în legãturã cu sistemul de pensii din þara
noastrã.
Specialiºtii considerã cã, pentru a cuantifica eficienþa sistemului de
pensii e necesarã calcularea a douã categorii de indicatori: ai gradului de
cuprindere ºi ai gradului de protecþie.
Încercãrile de pânã acum în acest domeniu sunt incomplete, uneori
chiar artificiale forþate. Vom încerca sã ne apropiem mai mult de adevãrul
stãrii de fapt din România în acest domeniu, fãrã a avea protecþia unei
estimãri foarte exacte.
A. Indicatorul gradului de cuprindere
Se calculeazã cã raport procentual între numãrul pensionarilor pentru
munca depusã ºi limitã de vârstã ºi populaþia în vârstã de 60 ani ºi peste.
Vom nota indicatorul respectiv cu IC.
Numãrul pensionarilor de acest tip, în trimestrul al II-lea 1990, a fost
de 2.631240 persoane din care:
− 1.605.739 în sistemul pensiilor de asigurãri sociale de stat;
− 62.882 în sistemul UCECOM – meºteºugari cooperatori;
− 13.314 în sistemul UCECOM – meºteºugari cu ateliere proprii;
− 8.094 în sisteme proprii – scriitori, artiºti plastici, compozitori,
membri ai cultelor, avocaþi;
− 920.495 în sistemul CAP;
− 20.716 în sistemul de pensionare a þãranilor cu gospodãrie
individualã.
TOTAL: 2.631.240 pensionari.
Populaþia României în vârstã de 60 ani ºi peste la începutul anului
1990 se ridicã la 3.594.355 persoane.
2.631.240
Ic =
⋅ 100 = 73%
3.594.355
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Aceasta înseamnã cã la 100 de persoane de 60 de ani ºi peste, 73 de
persoane sunt cuprinse în sistemele de pensionare pentru munca depusã ºi
limitã de vârstã.
Nivelul indicatorului e satisfãcãtor, gradul de cuprindere de 73%
depãºind nivelul mondial de 67%, ºi unele þãri ca SUA, Japonia, Australia,
etc.
B. Indicatori ai gradului de protecþie
B1. IP/MT = raportul între nivelul pensiei P ºi nivelul cheltuielilor
necesare asigurãrii minimului de trai MT.
Pensia necesarã asigurãrii minimului de trai în þara noastrã pentru
categoria socialã a pensionarilor a fost determinatã prin metoda normativã,
evaluându-se necesarul de alimente, bunuri materiale ºi servicii pe baza
preþurilor ºi tarifelor medii practicate în comerþul de stat, cooperatist ºi pe
piaþa neorganizatã.
Nivelul acesteia e considerat a fi de 1.000 lei.1
Dacã valoarea indicatorului IP/MT e unitarã, rezultã cã acoperã în
întregime cheltuielile necesare minimului de trai. În cazul în care valoarea e
subunitarã, rezultã cã pensionarul trãieºte sub pragul sãrãciei ºi nu reuºeºte
cu ajutorul pensiei sale sã ducã o existenþã decentã.
Dacã în cazul pensiei pentru munca depusã ºi limitã de vârstã, ca ºi a
celei de invaliditate din sistemul asigurãrilor sociale de stat ºi al
meºteºugarilor cooperatori, situaþia e pozitivã, media pensiilor fiind
superioarã minimului de resurse necesare (IP/ MT > 1), în celelalte situaþii
valorile indicatorului coboarã chiar pânã la 0,12, aºa cum se demonstreazã
în tabelul nr. 8.
În vederea asigurãrii necesarului minim de resurse trebuie ca la
sfârºitul trimestrului al II-lea al anului curent, fondul de pensii sã fie de
13.824,5 mil. lei faþã de 12.144,2 mil. lei, cu 1.680,2 mil. lei mai mult (nu sau avut în vedere pensiile militare, IOVR, ajutoarele sociale ºi pensia
suplimentarã).
La nivelul anului 1990 ar urma ca fondul de pensii sã fie de 48.576,8
mil. lei, dar cel care ar corespunde asigurãrii minimului de trai necesar al
pensionarilor s-ar cifra la 55.298 mil. lei, cu 6721,2 mil. lei mai mult decât
1

Studiul a fost realizat de Maria Molnar ºi Maria Poenaru ºi publicat în Studii ºi cercetãri
economice, nr. 4/1990, Institutul Naþional de Cercetãri Economice, p. 88-90.
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fondurile proiectate a fi alocate fondului de pensii. Aceastã creºtere ar putea
fi acoperitã prin crearea unui sistem concurenþial de pensii private ca în
majoritatea þãrilor occidentale, printr-o mai bunã gestionare a fondurilor de
pensii în condiþiile existenþei unui sistem autonom al acestora desprins de
bugetul republican ºi chiar de celelalte prestaþii de asigurãri sociale. De
asemenea, creºterea ar putea fi acoperitã ºi prin asigurarea contribuþiei
voluntare, într-un cuantum sau procente stabilite de cãtre asigurat, la pensia
suplimentarã (ºi nu doar 3% cât este procentul în prezent. Statul ar trebui
doar sã acopere deficitele ce ar putea apãrea, din diverse situaþii, în bugetul
autonom de pensii.
Calculul fondului necesar de pensii la sfârºitul trimestrului al II-lea
1990 corespunzãtor acoperirii minimului necesar de resurse e ilustrat de
tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 8
Calcularea indicatorului Ip/MT în România, în trimestrul al II-lea 1990,
la câteva categorii de pensii
Tipul de pensie
I. Asigurãri sociale de stat
- pensia de urmaº
II. Sistemul de pensionare CAP:
- pensia pentru munca depusã:
- cu vechime integralã
- cu vechime incompletã
- pensia de invaliditate
- pensia de urmaº
III. Pensii pentru þãranii cu gospodãrii individuale din zonele
necooperativizate
IV. Sistemul de pensionare a meºteºugarilor cooperatori
- pensie de urmaº
V. Sistemul de pensionare a meºteºugarilor cu ateliere proprii
- pensia pentru munca depusã
- pensia de urmaº

Pensia medie Indicatorul
lunarã (lei)
IP/MT
800

0,80

518
667
515
501
506

0,52
0,66
0,51
0,50
0,50

128

0,12

734

0,73

860
510

0,86
0,51
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Tabelul nr. 9
Calculul fondului necesar de pensii la sfârºitul trim. al II-lea 1990
corespunzãtor acoperirii necesarului minim de resurse
Tipul de pensie

Pensia medie
Fond de pensii (mii
lunarã (lei)
lei)
Acordatã Necesarã Acordat
Necesar

Pensii de asigurãri sociale de stat
A. Pensia pentru munca depusã
1.715
B. Pensia de invaliditate
1.382
C. Pensia de urmaº
800
Pensii în sistemul CAP
A. Pensia pentru munca depusã:
- cu vechime integralã
667
- cu vechime incompletã
515
B. Pensia de invaliditate
501
C. Pensia de urmaº
506
Pensii pentru þãranii cu gospodãrii individuale
Pensii
128
Pensii pentru meºteºugarii cooperatori
A. Pensia pentru munca depusã
1.412
B. Pensia de invaliditate
1.216
C. Pensia de urmaº
734
Pensii pentru meºteºugarii cu ateliere proprii
A. Pensia pentru munca depusã
860
B. Pensia de invaliditate
1.032
C. Pensia de urmaº
510
Pensii în sisteme proprii de pensionare
A. Pensia pentru munca depusã
1.837
B. Pensia de invaliditate
1.385
C.Pensia de urmaº
1.134
TOTAL

1.715
1.382
1.000

8.261.591,2 8261.591,2
797.654,9 797.654,9
1.132.558,3 1.415.697,8

1.000
1.000
1.000
1.000

33.443,7
50.140,5
1.396.313,1 2.711.287,5
81.602,5 162.879,2
8.961,2
17.709,8

1.000

8.573,6

66.981,2

1.412
1.216
1.000

266.454,0
36.406,7
21.379,1

266.454,0
36.406,7
29.126,8

1.000
1.032
1.000

34.344,8
2.353,2
3.842,1

39.935,8
2.353,2
7.533,5

1.837
1.385
1.134

44.594,7
44.594,7
1.762,3
1.762,3
12.430,7
12.430,7
12.144.266,1 13.824.538,8

Unde pensia a depãºit nivelul de 1.000 lei, în coloanele ce reprezintã
pensia medie necesarã ºi fondul de pensii necesar s-au copiat valorile
acordate efectiv.
B2. IP/V = raportul dintre nivelul pensiei ºi veniturile din muncã.
Este un indicator tot mai des folosit în teoria ºi veniturile din muncã.
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Este un indicator tot mai des folosit în teoria ºi practica sociologicã a
protecþiei sociale, care tinde sã elimine indicatorul IP/ MT.
Specialiºti considerã cã, pentru menþinerea nivelului de trai de
dinaintea pensionãrii, ar trebui ca pensia sã reprezinte 70-80% din câºtigul
anterior. Rata de înlocuire cea mai frecventã e de 40-60% din câºtigul
anterior (vezi tabelul nr. 10)
Tabelul nr. 10
Rata de înlocuire a câºtigului anterior de cãtre pensie
în câteva þãri, la nivelul anului 1987
Nr.
crt.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Þara
Mali
Guinea
Niger
Egipt
Nicaragua
Turcia
Mexic
Portugalia
Iugoslavia
Grecia
Spania
Italia
Marea Britanie
Austria

Rata de
înlocuire
40
40
40
67
66
70
70
66
65
55
90
67
39
54

Nr.
crt.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Þara
Japonia
Franþa
Belgia
Canada
RFG
SUA
Suedia
Elveþia
Bulgaria
Ungaria
Polonia
URSS
Cehoslovacia
RDG
Brazilia

-%Rata de
înlocuire
32
65
75
57
50
57
76
58
68
63
54
65
55
68
95

Sursa: Porfiri, Anatol,: A Complete Study Related to Retirement, Brokhouse, California,
1988.

În România, IP/V se prezintã astfel (1989):
− sistemul asigurãrilor sociale de stat:
pensia medie nominală
1.430
I P /V =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 46,6%
salariul mediu nominal
3.063
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1.681
⋅ 100 = 54,8%
3.063
1.302
→ pensionari invaliditate:
⋅ 100 = 42,5%
3.063
− sistemul de pensionare CAP:
pensia medie lunară cf . deciziilor
260
I P /V =
⋅ 100 =
⋅ 100 = 13%
venitul în bani şi natură
1.920
− sistemul de pensionare a þãranilor cu gospodãrii individuale:
126
I P /V =
⋅ 100 = 6,5%
1.920
Sistemul de pensionare a þãranilor asigura la sfârºitul anului trecut o
ratã de înlocuire complet nesatisfãcãtoare în raport cu cerinþele menþinerii
nivelului de trai, de dinaintea pensionãrii.
În þãrile în care au cãpãtat amploare regimurile paralele de pensii
private, diferenþele între indivizi ºi familiile de pensionari sunt însemnate. În
SUA includerea pensiei private creºte rata de înlocuire, care devine 59%
pentru cuplu, 52% pentru pensionari singuri ºi 64% pentru pensionarã
singurã.
În vederea protejãrii pensionarilor ºi a veniturilor lor în faþa efectelor
negative ale inflaþiei, ale creºterii preþurilor bunurilor de consum, majoritatea
þãrilor practicã indexarea pensiilor la:
− indicele preþului cu amãnuntul al bunurilor de consum: Belgia,
Brazilia, Canada;
− variaþiile salariului mediu naþional: Franþa;
− indicele costului vieþii: Italia, Luxemburg, Portugalia;
− rata inflaþiei: Polonia;
− indicele preþului de consum ºi la indicele salariilor: Elveþia;
− indicele costului vieþii ºi al nivelului salariilor: Iugoslavia.
Indexarea trebuie realizatã ºi la noi în þarã, mai ales în condiþiile
trecerii la economia de piaþã, care antreneazã efecte dintre cele mai
nedorite, ce micºoreazã puterea de cumpãrare ºi nivelul decent de trai al
categoriei sociale a pensionarilor.
→ pensionari limitã vârstã:

3.2.2. Direcþii ameliorative
Înainte de a purcede la conturarea unor propuneri de soluþii
ameliorative a serviciilor de asigurãri sociale, este nevoie sã desprindem
anumite concluzii la care a condus studiul de faþã:
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− calitatea serviciilor de asigurãri sociale a fost afectatã negativ atât
de sistemul organizatoric ºi legislativ din acest domeniu, cât ºi de
unele aspecte de ordin economic;
− bugetul asigurãrilor sociale fiind cuprins în bugetul republican
rezultã cã veniturile sale se adaugã veniturilor bugetului de stat,
cheltuielile destinate asigurãrilor sociale apar ca acoperite tot de
acesta, iar excedentul din execuþie e utilizat în finanþarea altor
nevoi ale economiei naþionale;
− deºi sistemul legislativ din domeniul asigurãrilor sociale are o serie
întreagã de neajunsuri, în pãrþile lui bune nu a fost respectat; astfel
legea prevede ca cei internaþi în cãminele de bãtrâni ºi pensionari
sã contribuie cu 50% din pensie pentru întreþinerea lor în aceste
instituþii, dar de multe ori aceºtia au fost nevoiþi sã contribuie cu
întreaga pensie, sau legea prevede ca cei internaþi aici sã
primeascã 30% din veniturile obþinute ca urmare a prestãrii a
diferite activitãþi lucrative în cadrul cãminelor, dar cu foarte puþine
excepþii aceºti bani nu au fost acordaþi;
− legislaþia a stipulat o serie de condiþii de obþinere a prestaþiilor de
asigurãri sociale, care în condiþiile actuale de trecere la economia
de piaþã, de liberalizare a salariilor nu-ºi mai gãsesc oportunitatea,
cazul cel mai elocvent constituindu-l condiþia vechimii în muncã;
− sistemul legislativ discriminatoriu ce reglementeazã asigurãrile
sociale ale þãrãnimii dezavantajeazã în continuare aceastã
categorie de populaþie, atât prin condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã pentru obþinerea unui tip de prestaþie (în special,
pensii), cât ºi prin modul în care are loc decontarea contribuþiei la
pensii ºi alte fonduri de asigurãri sociale;
− modul de calcul al pensiilor este perimat trebuind a fi înlocuit cu
unul nou, adaptat condiþiilor actuale prin care trece þara noastrã;
− anul 1989, ca ºi 1990 (aºa cum s-a estimat), se încheie cu deficite
bugetare mari, în condiþiile în care fondul de pensii este inadecvat
asigurãrii unui minim de trai ºi în care rata de înlocuire a
salariului/veniturilor dinaintea pensionãrii de cãtre nivelul pensiei
este criticã la multe categorii de pensionari (în special la
meºteºugarii cooperatori ºi la þãrãnime).
Ca atare se impune trasarea unor direcþii ameliorative a stãrii de fapt
existente în domeniul asigurãrilor sociale, care ar putea fi grupate astfel:
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.
5.

I. Mãsuri cu caracter organizatoric:
Desprinderea bugetului asigurãrilor sociale de stat de bugetul
republican (bugetul de stat) ºi acordarea autonomiei de sine
stãtãtoare în vederea unei mai bune gospodãriri a fondurilor ºi a
restabilirii echilibrului bugetar între venituri ºi cheltuieli. Pentru
funcþionarea independentã a bugetului asigurãrilor sociale se impune
integrarea în acestea a veniturilor ºi cheltuielilor fondului pentru
pensia suplimentarã.
Menþinerea unor sisteme independente de asigurãri sociale
determinate în primul rând de natura ºi specificul proprietãþii,
reglementãrile generale în materie de securitate socialã urmând sã fie
fãcute de stat care, în anumite situaþii, în funcþie de interesele
naþionale, poate sprijini financiar aceste sisteme.
Înfiinþarea unei case generale autonome de stat pentru securitate
socialã, care sã administreze un buget propriu pentru asigurãrile
sociale de stat.
Crearea unui sistem de pensii unitar atât pentru membrii CAP, cât ºi
pentru þãranii gospodãri individuale, la nivelul ºi în condiþiile existente
pentru ceilalþi lucrãtori din economia þãrii: reducerea vârstei de
pensionare, renunþarea la vechea modalitate de calcul a vechimii în
muncã etc.
II. Mãsuri cu caracter legislativ:
Suportarea cheltuielilor care se efectueazã la locul de muncã
(indemnizaþii pentru incapacitate temporarã de muncã, pentru
maternitate etc.) din rezultatele financiare ale unitãþilor la care sunt
angajaþi salariaþii, rãmânând ca veniturile bugetului asigurãrilor
sociale de stat sã fie utilizate numai pentru acoperirea cheltuielilor cu
pensiile în cazul încetãrii definitive a activitãþii de cãtre salariaþi.
În calculul pensiei sã nu se mai coreleze vârsta cu vechimea în
muncã, în multe þãri luându-se în considerare perioada de afiliere ºi
contribuþie ce dã dreptul la pensie.
Mãrimea indemnizaþiei de boalã ºi a celei de maternitate sã fie
invariabile funcþie de vechimea în muncã.
Mãrimea indemnizaþiei de boalã sã fie aceeaºi pentru toate categoriile
de boli (85% din nivelul venitului).
Sã nu se mai perceapã CAS asupra fondului de salarizare ci asupra
fiecãrui salariu individual, în mod diferenþiat pe tranºe.
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6. În actualele condiþii de accentuare a inflaþiei, a creºterii preþurilor, a se
lua în calcul salariul mediu a 5 ani din 10 ani anteriori pensionãrii
apare ca cel puþin aberant mai justã ar fi o perioadã de 12 luni
anterioare ºi salariul mediu aferent acesteia.
7. Sã nu se mai condiþioneze obþinerea pensiei de vãduvã de numãrul
anilor de cãsnicie, dacã existã cel puþin un copil în întreþinere, iar
orfanii sã aibã posibilitatea obþinerii pensiei de urmaº pânã la 18 ani
(cei ce studiazã) pânã la 25 ani).
8. Pentru cei ce au primit salarii în valutã sã se ia în considerare la
stabilirea pensiei salariul convertit în lei ºi nu salariul tarifar la nivelul
funcþiilor similare în þarã.
III. Mãsuri cu caracter economic:
1. Subvenþionarea de la bugetul statului a bugetului asigurãrilor sociale
de stat pentru completarea veniturilor acestuia din urmã în vederea
unei cât mai bune acoperiri a cheltuielilor sale.
2. Ca surse noi de venituri la bugetele asigurãrilor sociale ale diferitelor
sisteme, se propune:
− contribuþia salariaþilor (inclusiv a celor angajaþi în întreprinderi
particulare) la completarea cotelor de asigurãri sociale plãtite de
unitãþi;
− donaþii;
− contribuþii ale unor asociaþii de grup (sindicatele);
− venituri obþinute din prestãri (odihnã ºi tratament balnear pentru
asiguraþi).
3. Fundamentarea fondului de pensii în conformitate cu cerinþele
asigurãrii unui minim de trai necesar pensionãrilor ºi cu acelea ale
pãstrãrii pe cât e posibil a condiþiilor de existenþã dinaintea
pensionãrii.
4. Indexarea pensiilor la rata inflaþiei.
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Anexa nr. 1
Sistemul de acte normative ce reglementeazã asigurãrile sociale în
þara noastrã:
− Legea nr. 3/1977 cu privire la pensiile de asigurãri sociale de stat ºi
asistenþã socialã;
− Legea nr. 4/1977 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri sociale
ale membrilor CAP;
− Legea nr. 5/1977 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri sociale
ale þãranilor cu gospodãrie individualã din zonele necooperativizate;
− Legea nr. 13/1968 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri sociale
ale meºteºugarilor cooperatori;
− Decretul nr. 251/1978 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri
sociale ale avocaþilor, modificat ºi completat prin Decretul-lege nr.
129/1990;
− Decretul nr. 718/1956 cu privire la înfiinþarea ºi funcþionarea caselor
de pensii ºi ajutoare în cadrul cultelor
− Hotãrârea nr. 880/1965 cu privire la ajutoarele materiale în cadrul
asigurãrilor sociale de stat;
− Decretul nr. 410/1985 cu privire la alocaþiile de stat ºi indemnizaþiile
pentru copii, ajutoarele pentru mame cu mai mulþi copii, indemnizaþii
de maternitate;
− Decretul-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vârstã a
unor salariaþi;
− Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea ºi completarea unor
reglementãri referitoare la pensii, asigurãri sociale ºi ocrotiri sociale;
− Hotãrârea Guvernului nr. 1163/1990 privind indexarea salariilor
tarifare ale lucrãrilor din unitãþile cu capital de stat ºi cele bugetare,
pensiile de asigurãri sociale de stat, militare ºi IOVR;
− Hotãrârea nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea preþurilor ºi mãsuri
de protecþie socialã;
− Hotãrârea Guvernului nr. 185/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
Direcþiilor de muncã ºi ocrotirii sociale judeþene ºi a municipiului
Bucureºti;
− Decretul-lege nr. 53/1990 al CFSN privind majorarea pensiilor ºi altor
drepturi de asigurãri sociale ale membrilor CAP;
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− Decretul-lege nr. 59/1990 privind majorarea unor pensii din cadrul
asigurãrilor sociale de stat;
− Decretul-lege nr. 31/1990 privind concediul plãtit pentru îngrijirea
copiilor în vârstã de pânã la 1 an;
− Hotãrârea Guvernului nr. 411/1990 cu privire la indemnizaþia pentru
incapacitate temporarã de muncã pentru salariaþii rãniþi în timpul
Revoluþiei;
− Hotãrârea Guvernului nr. 30/1990 cu privire la ajutoare bãneºti
acordate familiilor cu rãniþi sau victime ale Revoluþiei;
− Decretul-lege nr. 76/1990 cu privire la pensiile minime pentru rãniþii ºi
urmaºii celor decedaþi în timpul Revoluþiei.
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Anexa nr. 2
Condiþii de obþinere a dreptului la pensie în câteva þãri în 1987
(în afara categoriei liber-profesioniºtilor)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Þara
Belgia

Brazilia

Bulgaria

Condiþii de obþinere a drepturilor la pensie
Vârsta
Vechimea în
Perioada de
muncã
contribuþie
1
A - 65 ani bãrbaþi, A - 45 ani bãrbaþii, A - 10 ani, din care
40 ani femeile cu 1 an înainte de
60 ani femeile
pensionare
- 60 ani, respectiv cel puþin 10 ani
55 ani anticipat, cu vechime în muncã
reducerea cu 5%
pe an de retragere
anticipatã
2
B - 6 luni, cel puþin
B B - 120 zile de
muncã în timpul
celor 6 luni de
contribuþie
3
C - 45 ani vãduve C - 1 an de
cãsãtorie pentru
- fãrã limitã de
vãduve
vârstã dacã sunt
invalide sau au în
creºtere 1 copil
- pânã la 18 ani
orfanii
A - 65 ani bãrbaþii,
A - 60 luni
60 femeile
- 50 ani
A - 15-20 ani de
muncã în condiþii
grele
- 65 ani muncitorii
A - 3 ani
agricoli
A - 1 an
- 65 ani fermierii
BB - 12 luni
C - pânã la 18 ani
C - ultimele 12 luni
orfanii, 21 ani
înainte de deces
invalizii
A - 60 ani bãrbaþii, A A - 25 ani bãrbaþii,
55 ani femeile
20 ani femeile
- 50 ani bãrbaþii, 45 A - 15 ani de munani femeile
cã în condiþii grele
A - 5-10 ani
- nu existã limitã
de vârstã pentru
militari, femei cu 5
copii, artiºti, alte
profesii
BBB - 5 ani (3 ani pentru vârsta de 20-25
ani ºi nicio limitã de
vârstã pentru mai
puþin de 20 ani)

Observaþii
Pentru cetãþenii
belgieni, ce domiciliazã în strãinãtate
se plãteºte pensia
pe bazã de acord
de reciprocitate între þãrile respective
Pierderea a 2/3 din
capacitatea de
câºtig
Nu se plãteºte
dacã vãduva are
pensie ca un drept
al ei.

Acord de
reciprocitate
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Nr.
crt.

Þara

4.

Canada

5.

Franþa

6.

Italia

Condiþii de obþinere a drepturilor la pensie
Vârsta
Vechimea în
Perioada de
muncã
contribuþie
C - 5 ani (3 ani
C - pânã la 18 ani C pentru vârsta de
orfanii, 25 ani
20-25 ani)
pentru cei ce
continuã studiile
A - 65 ani ºi rezi- A - 10 ani pentru
pensii ocupaþionale
denþã minimã de
10 ani pentru
pensii universale
BB - 5 ani pentru
muncitorii salariaþi
(pentru pensii
legate de venituri)
C - 3 ani pentru
C - 65 ani pentru C muncitorii salariaþi
vãduve (pentru
(pensii legate de
pensii legate de
venituri)
venituri)
- 45-65 ani pentru
vãduve (dacã sunt
invalide sau au de
crescut 1 copil)
- pânã la 18 ani
orfanii, 25 ani dacã
continuã studiile
A - 60 ani
A - 150 trimestre
- anticipat pentru: - muncitori cu
munci grele:
42 ani de asigurare
- mame cu
minimum 3 copii: 30 ani de asigurare
B - 60 ani
800 ore din cele 12 B - 12 luni de
luni de afiliere, din afiliere
care 200 în trimestrul precedent
apariþiei invaliditãþii
C - pentru vãduve, C - 2 ani cãsãtorie
decedatul trebuie
sã fi îndeplinit condiþiile obþinerii unei
pensii de bãtrâneþe
sau invaliditate, vãduva sã aibã pânã
în 60 ani ºi sã fie
invalidã
- pânã în 16 ani,
17 ani dacã e
ºomer, 18 ani
ucenic, 20 ani
invalid sau student
A - 60 ani bãrbaþii, 35 ani
15 ani
55 ani femeile
B
5 ani, din care 3 în
timpul ultimilor 5
ani ºi 260 cotizaþii

Observaþii

Se plãtesc strãinilor
ºi rezidenþilor pe
timpul a 20 ani dupã vârsta de 18 ani

Acord de
reciprocitate

Se acordã pentru
pierderea totalã
sau a 2/3 din
capacitatea de
câºtig

Pentru invaliditate
profesionalã, se
cere 1 an de
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Nr.
crt.

Þara

7.

Luxemburg

8.

Polonia

9.

Portugalia

Condiþii de obþinere a drepturilor la pensie
Observaþii
Vârsta
Vechimea în
Perioada de
muncã
contribuþie
sãptãmânale; %
contribuþie ºi 52
minim de invalidi- cotizaþii
tate = 66,6%
sãptãmânale
5 ani ºi 260 cotiza- Pentru deces din
C - pânã la 18 ani,
þii sãptãmânale
cauze profesionale
21 ani pentru elevii
1 an de cotizaþie
de colegiu, 26 ani
pentru studenþi,
indiferent de vârstã
dacã sunt invalizi
A - 65 ani
5 ani
Acord de
- 60 ani (muncitori)
15 ani rezidenþã
reciprocitate
(pentru pensia de
bazã)
B - 65 ani
15 ani de rezidenþã 1 an
(pensie de bazã)
C - copii orfani:
1 an
Pânã la 18 ani, 25
ani student, indiferent de vârstã
(invalid)
Acord de
A - 65 ani bãrbaþii, A - 20 ani bãrbaþii,
15 ani femeile
reciprocitate
60 ani femeile
- 5 ani mai puþin
muncitorii în
subteran, aviaþie,
navigaþie
B
B - 5 ani de muncã
în ultimii 10 ani
- 1-4 ani pentru o
vârstã de pânã la
30 ani
- mai puþin de 10
ani la o vârstã mai
mare de 40 ani
C - Defunctul sã fi fost pensionat sau sã fi îndeplinit condiþiile pentru obþinerea
dreptului la pensia A sau B
Acord de
A - 10 ani,
A - 65 ani bãrbaþii,
cuprinzând 60 de reciprocitate
62 ani femeile
luni de cotizaþie
- 60 ani (dar 720
neîntreruptã
de zile ºomer)
B
B - 60 luni de
Se acordã pentru
asigurare
pierderea a 70%
din capacitatea de
câºtig
C - Defunctul sã fi fost pensionat sau sã fi îndeplinit condiþii pentru obþinerea
dreptului la o pensie
- Orfanii: pânã la
18 ani, 24 ani
student, indiferent
de vârstã dacã e
invalid
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Nr.
crt.

Þara

10. Elveþia

11. Iugoslavia

12. Israel

Condiþii de obþinere a drepturilor la pensie
Vârsta
Vechimea în
Perioada de
muncã
contribuþie
A - 65 ani bãrbaþii, Pentru o pensie
62 ani femeile
completã: cotizaþia
trebuie vãrsatã în
toþi anii din 1948
sau de la vârsta de
21 ani
Pentru o pensie
parþialã: cel puþin 1
an
B
Pentru o pensie
completã: cotizaþia
trebuie vãrsatã în
toþi anii din 1948
sau de la vârsta de
21 ani
Pentru o pensie
parþialã: cel puþin 1
an
C - Orfanii: pânã la Pentru o pensie
completã: cotizaþia
18 ani, 20 ani
trebuie vãrsatã în
invalizi, 25 ani
toþi anii din 1948
studenþi
sau de la vârsta de
21 ani
Pentru o pensie
parþialã: cel puþin 1
an
A - 60 ani bãrbaþii,
A - 20 ani
55 ani femeile
asigurare
B
B - 1/3 din anii de
dupã 20 ani (cel
puþin 1 an)
C - 5 ani asigurare
C - Beneficiazã de
din care 3,3 în
pensie: vãduve de
ultimii 5 ani sau
45 ani, vãduvi de
-10 ani, din care 5
60 ani, urmaºi invaîn ultimii 10 ani
lizi, mame cu copii
de pânã la 15 ani
A – 60 luni din
A - 70 ani bãrbaþii,
ultimii 10 ani
65 ani femeile
- 65 ani, 60 ani (cu
dovada pauperitãþii)
B
B

C - orfanii:18 ani,
20 ani student sau
voluntar în serviciul
naþional, 21 ani
persoane încorporate în armatã

C - ultimele 12 luni
sau 24 luni în 5 ani
anteriori

Observaþii
Acord de
reciprocitate ºi
rezidenþã 10 ani
cel puþin

Acord de
reciprocitate ºi
rezidenþã 10 ani
cel puþin

Acord de
reciprocitate ºi
rezidenþã 10 ani
cel puþin

B - 10% cu invaliditate medicalã
- 50% cu invaliditate funcþionalã
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Nr.
crt.

Þara

13. Finlanda

14. Danemarca

15. Marea
Britanie

Condiþii de obþinere a drepturilor la pensie
Observaþii
Vârsta
Vechimea în
Perioada de
muncã
contribuþie
A - 65 ani (anticipat la 60 ani, cu
pensie parþialã)
B - 16-65 ani
C - Pânã la 65 ani
vãduve
- orfani pânã la 16
ani, 16-21 ani
ºcolari, elevi în
colegiu, studenþi
A - 67 ani bãrbaþii,
62 ani femeile (pensii naþionale pentru rezidenþii danezi cu cel puþin 1 an
rezidenþã dupã 15 ani)
Idem (pensii suplimentare legate de venituri pentru cei ocupaþi cel puþin 15 ore/
sãptãmânã, între 18-66 ani)
A - 5 ani afiliere
B - pânã la 60 ani
% minim de
ºi 1 an rezidenþã
invaliditate = 50%
dupã 15 ani
C - vãduvã: 55 ani,
5 ani cãsnicie, 1
an rezidenþã dupã
15 ani
- vãduvã: 50 ani
dacã e invalidã, 45
ani dacã are 2
copii pânã la 18
ani în întreþinere)
A - 1 an cotizaþie
A - 65 ani bãrbaþii,
minimum (50
60 ani femeile
cotizaþii)
- pentru obþinerea
pensiei naþionale:
persoane ce au
depãºit vârsta
ºcolarizãrii
obligatorii
B - Condiþia e sã fi
avut dreptul la
indemnizaþie de
boalã 168 zile în
perioada
întreruperii lucrului
C - soþul sã fi avut
C - 50 cotizaþii
mai mult de 5 ani/la
minime într-un an
data decesului
fiscal

1

A = pensie de bãtrâneþe.

2

B = pensie de invaliditate.

3

C = pensie de urmaº.
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Anexa nr. 3
Condiþii de obþinere a dreptului la pensie pentru liber-profesioniºti
în câteva þãri (1987)
Nr.
Condiþii
crt.
Þara
1. Argentina

2.

Austria

Vârsta

Condiþii de afiliere ºi
contribuþie
1
A - 60 ani bãrbaþii, 55 A - perioadã minimã: 30
ani femeile
ani (10 ani pentru o
pensie parþialã)
2
B
B - 3 ani de afiliere ºi
contribuþie
3
C - vãduve: indiferent C - 3 ani de contribuþie.
de vârstã
Nu se acordã pensie
- orfani: pânã la 18 ani parþialã

A - 65 ani bãrbaþii, 60
ani femeile
B

3.

Belgia

4.

Canada

A - 180 luni afiliere ºi
contribuþie în ultimele
240 luni calendaristice
B - 60 luni în ultimele
120 luni calendaristice

Observaþii
Acord de reciprocitate
Nu e dependentã de
venituri
Idem
Nu e dependentã de
venit în cazul vãduvelor
ºi orfanilor; ceilalþi
moºtenitori trebuie sã
facã dovada dependenþei
lor de decedat, dovadã
cã nu lucreazã ºi nu
primesc alt fond de
securitate socialã
Acord de reciprocitate
pentru primirea pensiei
în afara Austriei
Reciprocitate. Se
transformã în pensie de
tip A la împlinirea vârstei.

C - vãduve ºi vãduvi: Idem B
indiferent vârsta
(vãduvul trebuie sã fi
fost dependent de
decedata lui soþie)
- orfanii: pânã la 18 ani,
26 ani dacã e student
A - 65 ani bãrbaþii, 60 A - se plãteºte
ani femeile
contribuþie trimestrial în
funcþie de venitul minim
ºi venitul persoanei
B - primele 3 luni de invaliditate se numesc “incapacitate primarã” ºi nu dau
dreptul la pensie; urmãtoarele 9 luni de incapacitate deschid dreptul la pensie
C - vãduvã cu cel puþin
1 an de cãsãtorie cu
decedatul sau cu 1 copil în îngrijire; indiferent
de vârstã dacã e invalidã; în general, cel puþin 45 ani
A - 65 ani
A - 10 ani (pensie
Se plãteºte ºi pentru
completã)
persoanele ce locuiesc
în afara Canadei
B
B - 5 ani afiliere ºi cel
B - Nu e afectatã de vepuþin 1/3 din anii de dupã nituri. Se plãteºte ºi co-
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.

Condiþii
Þara

Finlanda

Franþa

RFG

Marea Britanie

Vârsta

Condiþii de afiliere ºi
contribuþie
18 ani ºi înainte ca
incapacitatea sã aparã

C - vãduvã: mai mult C - 3 ani contribuþie
de 35 ani, indiferent de
vârstã dacã e invalidã
- vãduv: handicapat
dependent indiferent
de vârstã
- orfanii: pânã la 18
ani, 25 ani student,
indiferent de vârstã
dacã e handicapat.
A - 65 ani
A - 4 luni (fãrã pensii
parþiale)
B

B - 4 luni afiliere ºi
contribuþie

C - orfanii: pânã la 18
ani sau handicapat
înainte de 18 ani ºi
neavând mai mult de
21 ani la data morþii
pãrintelui
A - 64 ani

C - 4 luni

B - nu existã
C - vãduve: 65 ani ºi
peste sau 60 ani ºi
handicapate
A - 65 ani bãrbaþii ºi
femeile
- 60 ani pentru femei
neangajate ce au lucrat mai mult de 10 ani
în ultimii 20 ani într-o
activitate acoperitã de
sistemul de asigurare
sau bãrbaþi neangajaþi
pentru 1 an cu vechime în muncã
B
C - orfanii: pânã la 18
ani, 25 ani dacã sunt
handicapaþi sau
studenþi
A - 65 ani bãrbaþii, 60
ani femeile

Observaþii
piilor necãsãtoriþi dependenþi de pensionarul invalid, pânã la 18 ani. Se
transformã în pensie de
tip A, la împlinirea vârstei
C - Nu depinde de veniturile supravieþuitorului

Nu sunt afectate de
venituri ºi nici de
rezidenþa în afara þãrii
Se transformã în pensie
de tip A la împlinirea
vârstei

30 ani (pensie completã),
15-29 ani (pensie parþialã)
Idem A

Nu e afectatã de
rezidenþa în afara Franþa

A - 180 luni
calendaristice

Cetãþenii germani ce
locuiesc în strãinãtate
primesc doar partea din
pensie pentru perioada
petrecutã în RFG ºi
pentru cel puþin 60 luni
de contribuþie aici

B - 60 luni de asigurare

Se transformã în pensie
de tip A la împlinirea
vârstei
C - 60 luni calendaristice Neafectatã de venit

A - se plãteºte contribuþie fixã: 156 contribuþii

Se plãteºte rezidenþilor
din afara Marii Britanii
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Nr.
crt.

Condiþii
Þara

Vârsta

B-

9.

Israel

10. Italia

11. Luxemburg

12. Olanda

13. Norvegia

Condiþii de afiliere ºi
contribuþie
sãptãmânal pe o perioadã de 13 sãptãmâni pe
an = condiþie minimã.
Pentru o pensie integralã: 50 sãptãmâni/an
B - 156 contribuþii/lunã
de la data intrãrii în
sistemul de asigurare.
Idem A

C - vãduve: de 50 ani
ºi peste,
- vãduvi: nu se plãtesc
A- 65 ani bãrbaþii, 60 A- 5 ani de afiliere
ani femeile
B - nu existã
C - vãduvã: de 50 ani
ºi peste, pânã în 50 ani
dacã îngrijeºte 1 copil
- vãduv: dependent de
soþia lui
A - 65 ani
bãrbaþii, 60 ani femeile
B
C - orfanii
pânã la 18 ani, 26
(studenþii), indiferent
de vârstã dacã e
handicapat
A - 65 ani

A - 60 luni

B-

B - 60 luni contribuþie

CAB - nu existã
C - vãduvã: de 40 ani
la data morþii soþului,
indiferent de vârstã
dacã e handicapatã,
35-40 ani dacã îngrijeºte 1 copil
- orfanii: pânã la 16
ani, 27 ani dacã sunt
handicapaþi sau
studenþi
A - 70ani

C - 40 luni contribuþie
A - 1 an

C - 1 an de contribuþie

Observaþii

Se plãteºte ºi în afara
þãrii când existã un acord
de reciprocitate
Nu e afectatã de venitul
soþiei
Nu e afectatã de venituri.
Dacã rezideazã în afara
Israelului, e necesar un
permis
Idem A

A - 15 ani
B - 5 ani contribuþie
C - Idem B

Idem A

Nu e afectatã de venit.
Acord de reciprocitate.
Nu e afectatã de
rezidenþã în afarã.

Nu e afectatã de venit ºi
nici de rezidenþã în afarã

A - 3 ani (pentru o pensie Idem
de bazã)
BIdem A
Nu se plãtesc decât
dupã ce s-a încercat
reabilitarea
C - vãduvã: indiferent C - 3 ani contribuþie
Nu e afectatã de
vârsta dacã, cãsãtoria
rezidenþa în afarã
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Nr.
crt.

Condiþii
Þara

14. Spania

15. Elveþia

Vârsta
a durat cel puþin 5 ani
sau existã copii din
cãsnicie
-orfani: pânã la 18 ani,
A - 65 ani
BC - orfani: pânã la 18
ani
A - 65 ani bãrbaþii, 62
ani femeile
BC - orfanii: pânã la 18
ani, 25 ani (student)

1

A = pensia de bãtrâneþe.

2

B = pensia de invaliditate.

3

C = pensia de urmaº.

Condiþii de afiliere ºi
contribuþie

A - 120 luni contribuþie
B - 60 luni
C - 60 luni
A - 1 an de contribuþie
B - 1 an de contribuþie
Idem

Observaþii

Nu e afectatã de venit
Nu e afectatã de venit ºi
nici de rezidenþã în afarã
Idem
Idem

Sursa: Pensions Insurance of Self – Employed Persons Other Than Formers, ISSA,
Geneva, 1987.
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Anexa nr. 4
Modalitãþi de calculare a pensiei în câteva þãri, în 1987
1) Belgia
A1 Pensia completã: 60% din salariul mediu (reevaluat în funcþie de
variaþiile lui ºi de indicele preþurilor).
B2 Pensia reprezintã: 43,5% din câºtig 65% din câºtig (persoane
nevoiaºe sau care necesitã asistenþã medicalã continuã ºi spitalizare).
Accident de muncã sau boalã profesionalã:
- invaliditate temporarã: pensia = 100% din salariu pentru primele 30
de zile (pensie totalã);
= 90% din salariu pentru pensia
parþialã;
- invaliditate permanentã: pensia totalã: 100% din salariu.
C3 Pensia de vãduvã = 80% din pensia de bãtrâneþe a asiguratului
decedat. Nu se plãteºte, dacã vãduva
primeºte o pensie ca drept al muncii ei.
= 30% din salariul decedatului, în caz de
accident sau boalã profesionalã.
Pensia de orfan – se plãteºte în regimul alocaþiilor familiale
– pentru accidente sau boli profesionale: 15% din
salariul decedatului pe fiecare orfan, 20% din
salariu pentru orfan de ambii pãrinþi.
2) Brazilia
A. Pensia = 70% din salariul mediu al ultimelor 36 luni + 1% din
salariul mediu pentru fiecare an de cotizaþie (pânã la maxim 95% din salariul
mediu): pentru un salariu inferior celui de 10 ori salariul minim.
Pensia = 70% din salariul mediu al ultimelor 36 luni + 1/30 din salariul
mediu pentru fiecare an de cotizaþie (pânã la maximum 80% din salariul
mediu): pentru un salariu superior celui de 10 ori salariul minim.
B. Pensia de invaliditate: 70% din salariul mediu al ultimelor 36 luni +
1% salariul mediu pentru fiecare an de cotizaþie pânã la 30 ani cotizaþie.
D. Accidente de muncã boli profesionale:
- invaliditate permanentã: 100% din salariu.
- Invaliditate parþialã: 40% din salariu.
C. Se repartizeazã egal între urmaºi: 50% din pensia B a asiguratului
+ 10% din pensie pentru fiecare supravieþuitor.
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Accidente de muncã, boli profesionale:
- 100% din salariul defunctului.
3) Bulgaria
A. Pensia 55-80% din salariu mediu din trei ani consecutivi ai ultimilor
15 ani.
B. Invaliditate totalã: 40-65% din salariu mediu pe timpul a 12 luni
anterioare.
Invaliditate totalã + asistenþã continuã: 55-75% din salariul mediu +
supliment forfetar de 20 leva/lunã.
Invaliditate parþialã: 20-50% din salariul mediu.
Accidente de muncã boli profesionale:
− invaliditate totalã: 55-85% din salariul mediu;
− invaliditate totalã + asistenþã constantã: 70-100% din salariu mediu
+ supliment forfetar de 20 leva/lunã;
− invaliditate parþialã: 35-65% din salariul mediu.
C. Pentru 1 urmaº: 50% din pensia B a asiguratului;
2 urmaºi: 75% din pensia B a asiguratului;
3 urmaºi: 100% din pensia B a asiguratului.
4) Canada
A. Pensii ocupaþionale: 25% din câºtigul mediu.
Pensii universale: pânã la o anumitã sumã/lunã.
B. Pensii ocupaþionale: o sumã fixã + 75% din pensia A.
Accidente de muncã, boli profesionale:
− invaliditate totalã: 75-90% din salariu;
− invaliditate parþialã: se reduce corespunzãtor conform gradului de
invaliditate.
C. Pensii ocupaþionale: 60% din pensia asiguratului (vãduve, vãduvi)
Accidente, boli profesionale:
− pensia de vãduvã: sumã fixã/lunã + sumã forfetarã în funcþie de
provincie;
− pensia de orfan: sumã fixã/lunã.
5) Franþa
A. 50% din salariul mediu a celor mai buni 10 ani din 1947 pânã în
prezent.
B. Invaliditate totalã: idem A.
Invaliditate parþialã: 30% din salariul mediu a perioadei de mai sus.
Accidente de muncã boli profesionale:
Se acordã pensie de invaliditate permanentã:
− invaliditate totalã: 100% din salariul mediu a ultimelor 12 luni
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din salariul mediu al ultimelor 12 luni
− invaliditate parþialã: 10-50%
peste 50% în funcþie de gradul de invaliditate
C. Pensia de vãduvã: 52% din pensia asiguratului
Accidente, boli profesionale:
− vãduve: 30% din salariul asiguratului; 50%, dacã vãduva este de
55 de ani sau e invalidã;
− orfanii: 15% din salariul mediu pentru fiecare din primii 2 copii pânã
la 16 ani; 10% pentru fiecare copil în plus; 20% pentru fiecare
orfan de ambii pãrinþi.
6) Italia
A. Pensia 2% din salariul mediu al ultimelor 5 ani x cu nr. anilor de
cotizaþie (salariul mediu se reevalueazã în funcþie de variaþia costului vieþii).
B. Idem A.
Accidente, boli profesionale:
− invaliditate totalã: 100% din salariul anului precedent;
− invaliditate parþialã: în funcþie de gradul de invaliditate.
C. (vãduvã 60% din pensia asiguratului;
− orfani: 20% din pensia asiguratului pentru fiecare orfan sub 18 ani;
40% pentru orfani de ambii pãrinþi;
60% dacã este singurul beneficiar;
Accidente de muncã, boli profesionale
− vãduve 50% din pensia asiguratului;
− orfani: 20% din pensia asiguratului pentru fiecare orfan;
40% din pensia asiguratului pentru orfanii de ambii pãrinþi.
7) Luxemburg
A. Pensia de bazã/an (fixã) + o creºtere de 1,6% din salariul funcþie
de ani de contribuþie
B. Idem A.
Accidente, boli profesionale
− invaliditate totalã: 80% din salariul ultimului an;
− invaliditate parþialã: % din pensia B totalã în funcþie de gravitatea
invaliditãþii.
2
C. (vãduvã 100% din pensia de bazã a asiguratului + 66 % creºtere
3
în funcþie de anii de contribuþie + un supliment pe an ºi pe copil;
− orfani; o treime din pensia de bazã + 20% din creºtere + supliment
Accidente, boli profesionale:
− vãduvã: 40% din salariul asiguratului s-au 50% dacã e invalidã;
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− orfani: 20% din salariu/fiecare copil.
8) Polonia
A. Pensia = 100% din salariul mediu lunar al ultimelor 12 luni (sau a
celor mai buni 2 ani din ultimii 12) sub 300 zloþi + 55% din salariul ce
depãºeºte aceastã sumã.
B. Pensia de invaliditate: 100% din salariul mediu lunar al ultimelor 12
luni + 55% din salariul ce depãºeºte 3000 zloþi = invaliditate totalã.
Pensia de invaliditate parþialã = 85% din salariul mediu + 50% din
salariul ce depãºeºte 3.000 zloþi.
Accidente, boli profesionale:
− invaliditate totalã: 100% din salariu;
− invaliditate parþialã: 75% din salariu.
C . Pensia de urmaº = 85% din salariu + 50% pentru primul urmaº
(5% pentru fiecare alt urmaº).
Accidente, boli profesionale:
− 1 urmaº: 75% din pensia asiguratului;
− 2 urmaºi: 75% din pensia asiguratului;
− 3 urmaºi: 85% din pensia asiguratului.
9) Portugalia
A. Pensia = 2,2% din salariul mediu anual a celor mai buni 5 din
ultimii 10 ani x nr. anilor de asigurare.
B. Idem A.
Accidente de muncã, boli profesionale:
2
− invaliditate totalã: 66 % din salariul de bazã;
3
− invaliditate parþialã: 66 % din gradul de pierdere a capacitãþii x
3
salariul de bazã.
C. – vãduvã: 60% din pensia asiguratului;
− orfani: 20% pentru primul orfan;
10% pentru al 2- lea ºi al 3-lea (fiecare);
80% orfan de ambii pãrinþi.
Accidente:
− vãduvã: 30% din salariul asiguratului;
− orfani: 20% pentru primii 2 urmaºi, 50% pentru 3 urmaºi;
80% pentru orfanii de ambii pãrinþi.
1

A = pensie de bãtrâneþe.
B = pensie de invaliditate.
3
C = pensie de urmaº.
2
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Anexa nr. 5
Modalitãþi de calcul al pensiilor pentru liber-profesioniºti
în câteva þãri în 1987
1. Argentina
A1 Se bazeazã pe contribuþia asiguraþilor. Creºte cu 1% pentru fiecare
an de contribuþie peste 30 ani. Se modificã în funcþie de variaþia în indexul
general al salariilor.
B2 Idem
C3 Reprezintã 75% din pensia de tip A a decedatului.
2. Austria
A. Se bazeazã pe veniturile asiguratului ºi pe contribuþiile sale.
B. Idem
C. Reprezintã 50% din pensia de bazã pentru o vãduvã, bazatã pe
vechimea într-o activitate ocupaþionalã ºi veniturile sale; 20% pentru un
copil dacã un pãrinte e mort, sau 30% când e orfan de ambii pãrinþi.
3. Belgia
A. Se plãteºte lunar ºi în funcþie de fluctuaþiile costului vieþii.
B. Variazã în funcþie de gradul de invaliditate, dependenþa invalidului
ºi costul vieþii.
C. Suma de bazã în pensia de urmaº este egalã cu cea pentru pensia
de bãtrâneþe.
4. Canada
A. Sunt calculate în funcþie de venituri ºi de vechimea în muncã
acoperitã de schema de asigurare.
B. Constã dintr-o parte fixã + 75% din pensia de tip A dacã a împlinit
65 de ani când handicapul a început.
C. O sumã fixã + 37,5% din pensia A pe care decedatul ar fi primit-o
la împlinirea vârstei (vãduvã de pânã în 65 ani).
Pentru vãduve mai mari de 65 de ani = 60% din pensia A.
Pentru orfani = o sumã fixã + 13,8% pentru fiecare copil.
5. Cehoslovacia
A. Se plãteºte lunar în funcþie de media anualã de bazã a calculului
baza de calcul â ultimii 10 ani s-au 5 ani (dacã e mai avantajos).
B. Idem.
C. Idem.
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6. Franþa
A. 20% din veniturile asiguratului de-a lungul a 10 ani + 4% creºtere
pentru fiecare an dupã 60 dacã pensia e amânatã (30 ani
vechime);
1/3 din pensia completã(15-29 ani vechime).
Anuitate de 5% din contribuþia totalã x nr. anilor de platã (5-14 ani
vechime).
B. Nu existã.
C. Idem A.
7. RFG
A. Se calculeazã în funcþie de nivelul mediu al veniturilor brute ale
tuturor persoanelor asigurate ºi de câºtigurile brute ale persoanei respective
ºi nr. anilor de asigurare.
B. Idem.
C. 1/16 din pensia pe care ar fi trebuit sã o primeascã persoana
asiguratã.
8. Israel
A. O sumã fixã + 2% creºtere pentru fiecare an în care s-au plãtit
contribuþii dupã 10 ani de platã, pânã la o creºtere cu 50% dupã 35 ani de
contribuþie.
B. Nu existã.
C. Idem A.
9. Italia
A. La fiecare 2 luni, variazã în funcþie de statutul marital ºi suma
contribuþiei.
B. Idem A.
C. Soþia: 60% din pensia A a decedatului.
Copii: 20-40% fiecare
Pãrinþi: 15%
Suma totalã plãtitã urmaºilor nu trebuie sã depãºeascã pensia
decedatului de tip A.
10. Norvegia
A. Se acordã o sumã minimã de bazã ºi un supliment de pensie (în
anumite condiþii legate de vârstã ºi venit). De asemenea, se adaugã o altã
sumã pentru fiecare copil dependent (50% din suma de bazã) care nu
primesc pensie în numele lor.
B. O sumã de bazã + supliment de pensie (în funcþie de gradul de
invaliditate ºi venituri).
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C. Soþia = pensie de bazã întreagã dacã decedatul avea 40 de ani cel
puþin la data decesului.
= pensie suplimentarã de 55% din pensia suplimentarã a
decedatului, dacã acesta era pensionar.
11. SUA
A. Se bazeazã pe suma de asigurare primarã legatã de câºtigul pe
lunã. Pentru cei dependenþiâ50% din aceastã sumã.
B. Idem.
C. Se bazeazã pe suma de asigurare primarã.
Reprezintã 75% din pensia de tip A.
1

A = pensia de bãtrâneþe.

2

B = pensia de invaliditate.

3

C = pensia de urmaº.

Sursa: Pensions Insurance of Self-Employed Persons Other Than Farmers” ISSA,
Geneva, 1987.
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Anexa nr. 6
Modele bugetare ale sistemelor de asigurãri sociale din þara noastrã
I. Asigurãri sociale de stat
VENITURI
1) Contribuþia unitãþilor pentru asigurãri sociale de stat: cotele de CAS
datorate sunt:
- unitãþi de stat
- organizaþii cooperatiste
14%
- alte organizaþii obºteºti
- alte persoane juridice precum ºi persoane fizice ce folosesc
personal salariat

13%

- organele centrale ºi locale de administraþie de stat
- organele judecãtoreºti ºi ale procuraturii
- instituþiile social-culturale de stat

- unitãþi economice româneºti care presteazã activitãþi în afara
graniþelor þãrii; firme strãine, pentru personalul lor salariat
25%
cuprins în sistemul românesc de asigurãri sociale; societãþile
mixte de pe teritoriul României pentru personalul lor salariat.
14%
- asociaþiile de locatari pentru personalul lor salariat
7%
- persoanele fizice pentru personalul casnic angajat
9%
- unitãþile agricole de stat
11%
- staþiuni pentru mecanizarea agriculturii
2) Contribuþia pentru bilete de odihnã ºi tratament balnear.
3) Alte venituri (recuperãri debite etc.)
CHELTUIELI
1) Pensii plãtite prin oficii pentru:
− munca depusã ºi limitã de vârstã;
− invaliditate;
− urmaº.
2) Pensii plãtite prin întreprinderi pentru pensionarii angajaþi în
unitãþile de stat.
3) Indemnizaþii pentru incapacitate temporarã de muncã din cauzã de
boalã ºi accident.
4) Indemnizaþii pentru maternitate ºi îngrijirea copiilor bolnavi.
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5) Indemnizaþii pentru decese ºi proteze personal muncitor.
6) Ajutoare sociale.
7) Ajutoare pentru decese.
8) Bilete de tratament balnear ºi odihnã.
9) Cheltuieli cu plata pensiilor.
10) Impozit asupra indemnizaþiilor de asigurãri sociale.
11) Cheltuieli pentru masã caldã - mineri ºi geologi.
12) Alte cheltuieli pentru asigurãri sociale.
II. Asigurãri sociale ale cooperativelor agricole
VENITURI
− contribuþia cooperativelor agricole (9,5% din valoarea producþiei
globale).
− contribuþia asociaþiilor economice intercooperatiste (4,5% din
valoarea producþiei globale).
− contribuþia unitãþilor cooperatiste din valoarea produselor livrate la
fondul de stat (2%).
− contribuþia statului din valoarea produselor livrate la fondul de stat
(2%).
− contribuþia cooperativelor pentru bilete de odihnã ºi tratament
balnear.
− dobânzi la disponibilitãþi.
CHELTUIELI
− pensii pentru:
- muncã ºi limitã de vârstã;
- invaliditate;
- urmaº;
− indemnizaþii de boalã;
− indemnizaþii de maternitate ºi îngrijirea copiilor bolnavi;
− ajutoare sociale;
Bilete de tratament balnear ºi odihnã:
− vãrsãminte la buget pentru asistenþã medicalã;
− alte cheltuieli.
Bazã legalã
− Legea nr. 4/1977 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri
sociale ale membrilor CAP.
− Decretul nr. 410/1985 privind alocaþiile de stat ºi indemnizaþiile
pentru copii, ajutoare pentru mamele cu mai mulþi copii,
indemnizaþii pentru maternitate.
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III. Asigurãri sociale ale þãranilor individuali
VENITURI
− contribuþia personalã lunarã a fiecãrui membru al gospodãriei
individuale care a împlinit 18 ani ºi desfãºoarã activitatea agricolã
(40 lei).
− contribuþia statului la valoarea produselor livrate la fondul de stat
(2%).
− dobânzi la disponibilitãþile din conturile de asigurãri sociale.
CHELTUIELI
− pensii pentru:
- limitã de vârstã (în funcþie de perioada de contribuþie la fondul
de pensii);
- de invaliditate;
- de urmaº.
− vãrsãminte la buget pentru asistenþã medicalã.
Baza legalã
− Legea nr. 5/1977
IV. Asigurãri sociale ale meºteºugarilor cooperatori
VENITURI
− contribuþie de asigurãri sociale plãtitã de cooperativele
meºteºugãreºti;
− contribuþia membrilor cooperativelor pentru bilete de odihnã ºi
tratament;
− dobânzi la disponibilitãþi din conturile de asigurãrii sociale.
CHELTUIELI
− pensii pentru:
- muncã ºi limitã de vârstã;
- invaliditate;
- urmaº;
− indemnizaþii de boalã;
− indemnizaþii de maternitate ºi pentru îngrijirea copiilor bolnavi.
− ajutoare sociale;
− ajutoare pentru decese pensionari;
− cheltuieli pentru trimiterea pensiilor;
− bilete pentru tratament balnear ºi odihnã;
− impozit asupra indemnizaþiilor de asigurãri sociale;
− vãrsãminte la buget pentru asistenþã medicalã;
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− alte cheltuieli;
− cheltuieli pentru alocaþii pentru copii.
Baza legalã
− Decret-lege nr. 166/1990
V. Asigurãrii sociale ale meºteºugarilor cu ateliere proprii
VENITURI
− cotizaþii de asigurãri sociale plãtite lunar de meºteºugarii cu
ateliere proprii;
− contribuþia meºteºugarilor la biletele de odihnã ºi tratament;
− dobânzi la disponibilitãþi din conturile de asigurãri sociale.
CHELTUIELI
− pensii pentru:
- muncã ºi limitã de vârstã;
- invaliditate;
- urmaº;
− indemnizaþii de boalã;
− indemnizaþii de maternitate ºi pentru îngrijirea copii-bolnavi;
− ajutoare sociale;
− ajutoare pentru decese pensionari;
− cheltuieli pentru trimiterea pensiilor;
− trimiteri la tratament balnear ºi odihnã;
− vãrsãminte la buget pentru asistenþã medicalã;
− cheltuieli cu alocaþiile pentru copii;
− alte cheltuieli.
Baza legalã
− Legea nr. 13/1968
− Regulament privind pensiile de asigurãri sociale ºi existenþã
socialã (aprobat de UCECOM).
VI. Asigurãri sociale ale avocaþilor
VENITURI
− cotã pe sumele încasate lunar din onorarii de colectivele de
asistenþã juridicã;
− contribuþii ale colegiilor de avocaþi din excedentele bugetare
realizate din anii precedenþi (25%);
− alte venituri (dobânzi la disponibilitãþile în cont etc.).
CHELTUIELI
− pensii pentru:
- muncã ºi limitã de vârstã;
- invaliditate;

363
- urmaº;
− ajutoare pentru decese pensionari;
− cheltuieli pentru trimiterea pensiilor;
− cheltuieli pentru alocaþia pentru copii;
− alte cheltuieli;
Baza legalã
− Decret nr. 251/1978.
VII. Asigurãri sociale ale personalului cultelor
VENITURI
− contribuþia de asigurãri sociale calculatã în report cu salariile
membrilor cultelor.
− alte venituri stabile prin regulamente ale caselor cultelor
recunoscute în România
CHELTUIELI
− pensii pentru:
- muncã ºi limitã de vârstã;
- invaliditate;
- urmaºi;
− vãrsãminte la buget pentru asistenþã medicalã.
Baza legalã.
− Decret nr. 718/1956.
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Anexa nr. 7
Structura veniturilor sistemului de pensii, dupã provenienþã, în cadrul
asigurãrilor sociale, în cazul unor þãri la nivelul anului 1988
Nr.
crt.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Þara

Total
venituri
(UM)

Din care (%):
Taxe Partici- Alte Venit Tran- Alþi
aloca- parea auto din
sfer conte se- statului ritãþi capi- alte tribuDe la
De la curitãputal sche- anþi
asigu- întrepri þii soblice
me
raþi
nzãtori ciale
33,648 41,0
.
.
51,0
.
0,3
7,0
0,7
129.909 34,0
35,0
.
29,0
.
0,2
0,8
1,0
63.377,7 34,5
41,1
.
20,4
.
3,3
0,3
0,1

Argentina (mil. austr.)
Austria (mil. ºilingi)
Belgia (mil. franci)
Canada (mil. $
Canada)
- plan canadian
5.682,3
- plan Quebec
1.927,7
Danemarca (mil.
coroane)
40.694,4
Finlanda (mil. mãrci)
24.454,6
Israel (mil. ºekeri)
4.191,9
RFG (mil. mãrci)
160.650
Luxemburg (mil.
franci)
21.906,4
Spania (mil. coroane) 2.573.884,9
Suedia (mil. coroane) 40.778,2
Elveþia (mil. franci)
15.989,8

Contribuþii

30,0
26,0

30,0
26,0

.

.

.

37
48

.

3,0
.

1,8
11,9
6,4
40,0

0,8
57,0
64,0
37,0

.
.
.
.

96,0
10,5
0,7
21,3

1,4
4,0
.
.

.
15,9
27,0
0,9

.
.
.
0,3

.
0,7
1,9
0,5

31,0
20,0
2,5
40,0

26,0
59,0
70,0
33,0

.
0,5
.
.

22,0
18,6
27,0
17,7

2,1
.
.
5,9

14,9
0,3
0,5
2,7

0,3
0,9
.
.

0,5
0,7
.
0,7

Sursa: Calculat dupã “The Cost of Social Security”, Twelf International Inquiry, 19851988, ILO, Geneva.
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Anexa nr. 8
Structura dupã destinaþie a cheltuielilor cu pensiile, din cadrul
asigurãrilor socialã, în câteva þãri la nivelul anului 1980
Nr.
crt.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Destinaþia
Þara

Total
Din care pentru (%)
cheltuieli Prestãri Prestãri Cheltuieli ad- Transfer Alte chel(UM)
în naturã în bani ministrative alte scheme
tuieli
33,324
.
81,6
1,9
14,7
1,8
117,967
1,5
94,9
2,8
.
0,8
258.842
.
96,8
1,7
.
1,5

Argentina (mil. austr.)
Austria (mil. ºilingi)
Belgia (mil. franci)
Canada (mil. $
Canada)
- plan canadian
3.121,3
- plan Quebec
1.092,3
Danemarca (mil.
40.694,4
coroane)
Finlanda (mil. mãrci)
19.403,9
Israel (mil. ºekeri)
1.973,5
RFG (mil. mãrci)
16.536
Luxemburg (mil. franci) 19.304,4
Spania (mil. coroane) 1.621.054,1
Suedia (mil.coroane)
73.528,8
Elveþia (mil. franci)
15.102,9

.
.
0,9

97,2
96,3
99,6

2,8
3,7
.

.
.
.

.
.
.

.
0,8
11,7
0,5
1,1
.
2,8

95,4
84,3
86,0
88,0
94,6
99,6
92,9

3,9
27,0
0,9
14,9
4,1
0,4
0,8

0,2
.
0,9
9,6
.
.
0,3

.
5,7
0,1
0,2
0,2
.
3,2

Sursa: Calculat dupã “The Cost of Social Security”, 12th International Inquiry, 1985-1988,
ILO, Geneva.

3.3. Serviciile de asistenþã socialã
Prin serviciile de asistenþã socialã înþelegem un volum de activitãþi
speciale desfãºurate în scopul depistãrii ºi ameliorãrii stãrii de handicap
organic (psihic, fizic, senzorial) sau recuperãrii sociale a persoanelor cu
handicap social ori a deviaþilor comportamentali.
Ameliorarea stãrii de handicap organic nu trebuie înþeleasã în sensul
sãu strict medical, întrucât starea de handicap presupune, în numeroase
situaþii, afectarea în aºa mãsurã a integritãþii organismului încât o remediere
a acesteia nu ar fi posibilã. Ameliorarea devine pentru handicapatul organic
încercarea, ºi succesul, de a suplini imposibilitatea organismului sãu de a
recepta normal realitatea sau de a funcþiona în scopul deplasãrii sau
desfãºurãrii unor activitãþi. Suplinirea acestor incapacitãþi presupune o serie
de activitãþi specifice în funcþie de categoria de handicap.
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Recuperarea socialã a persoanelor cu handicap social presupune
suplinirea prin mijloace medicale educaþionale, financiare, lipsa
susþinãtorilor legali sau imposibilitatea acestora de a asigura minorilor sau
bãtrânilor condiþii adecvate de asistenþã. Suplinirea acestor mijloace
presupune o serie de activitãþi specifice în funcþie de vârsta beneficiarilor
direcþi, (minori sau vârstnici).
Recuperarea socialã a devianþilor comportamentali presupune un
complex de mãsuri luate în scopul acoperirii unor carenþe comportamentaleducaþionale apãrute fie ca urmare a insuficientei preocupãri din partea
familiei pentru conturarea unui caracter pozitiv, fie ca urmare a influenþãrii
negative a minorului de cãtre medii sociale cu stiluri de viaþã aberante ºi
care îl determinã la fapte iresponsabile ce cad în incidenþa codului penal.
Beneficiarii serviciilor de asistenþã socialã reprezintã un segment
eterogen de indivizi care include atât persoanele handicapate, cât ºi pe
reprezentanþii acestora.
Persoana handicapatã este persoana care, din motive congenitale
sau prin dobândire, se aflã în imposibilitatea definitivã sau temporarã de a
se adapta mediului exterior (natural sau social), ori de a existã (în mãsurã
preponderentã (independent de acest mediu.
Funcþie de gradul de atingere a integritãþii fizice sau psihice,
distingem:
− persoanã cu handicap sever (psihic, fizic, senzorial sau asociat),
care datoritã atingerii în mod acut a integritãþii ei nu este în mãsurã
sã desfãºoare activitãþi simple în scopul satisfacerii unor nevoi
fiziologice ori în scopul producerii unor bunuri, prin a cãror
valorificare, sã-ºi asigure venituri minime stabile. Din punct de
vedere medical aceste persoane sunt irecuperabile. Serviciile de
asistenþã socialã destinate lor sunt preponderent medicale;
− persoanã cu handicap moderat, este acea persoanã care, datoritã
atingerii în mod cronic a integritãþii sale psihice sau fizice, este întro mãsurã limitatã în stare sã desfãºoare unele activitãþi simple în
scopul satisfacerii unor nevoi fiziologice sau producerii unor bunuri;
− persoanã cu handicap uºor, este aceea persoanã care datoritã
atingerii în mod redus a integritãþii psihice sau fizice sau datoritã
adaptabilitãþii sale rapide, este într-o mãsurã în stare sã
desfãºoare activitãþi simple sau complicate în scopul satisfacerii
nevoilor fiziologice sau producerii/prestãrii unor bunuri/servicii de
pe urma cãrora poate obþine venituri convenabile ºi stabile.
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Din punct de vedere medical persoanele cu handicap moderat sau
uºor sunt calificate drept recuperabile. Serviciile de asistenþã socialã
destinate lor sunt preponderent orientate spre reintegrarea lor socialã.
Devianþii comportamentali sunt persoane care în urma sãvârºirii unor
fapte penale ºi la intervenþia instituþiilor în drept (poliþia, justiþia) suportã
consecinþele unor mãsuri de reeducare aplicate în condiþiile privãrii lor de
libertate.
Reprezentanþii beneficiarilor serviciilor de asistenþã socialã pot fi atât
pãrinþii/tutorii, cât ºi factori sociali. Principalii factori sociali sunt asociaþiile
de handicapaþi, serviciile de autoritate tutelarã de pe lângã prefecturile
judeþene, poliþia instanþele judecãtoreºti. Factorii sociali solicitã servicii de
asistenþã socialã fie pentru personalele handicapate care nu pot apela
deliberat la sistemul asistenþei sociale (handicapaþi psihici), fie pentru
persoanele cu handicap fizic sau social care datoritã bolii sau vârstei nu le
pot solicita singure, fie pentru persoanele care resping necesitatea
asistenþei sociale (devianþi comportamentali).
3.3.1. Solicitanþii serviciilor de asistenþã socialã
Mulþimea persoanelor handicapate (PH) cuprinde totalitatea acestor
persoane, indiferent cã sunt sau nu depistate.
Având în vedere estimãrile fãcute de o serie de foruri specializate
(ONU, Congresul mondial al handicapaþilor psihici, Paris, 1990), apreciem
cã ºi în situaþia þãrii noastre mulþimea PH cuprinde 10% din populaþie (2,3
mil. persoane).
Mulþimea asistaþilor instituþionalizaþi (AI) cuprinde totalitatea
beneficiarilor serviciilor de asistenþã socialã oferite acestora prin unitãþile de
asistenþã socialã (UAS).
La 1 iunie a.c. numãrul AI reprezenta 145.521 persoane.
Aceste persoane erau înregistrate în urmãtoarele UAS:
Tabelul nr. 1
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

UAS
Tip
Leagãne copii
Case copii preºcolari
Case copii ºcolare
Grãdiniþe speciale

Numãr asistaþi
Nr.
65
79
165
43

14.850
9.520
31.600
3.000
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Nr.
crt.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Total

UAS
Tip

Nr.
ºcoli generale specifice
128
Centre ºcolare
14
ºcoli profesionale
18
Cãmine-ºcoalã
14
Cãmine-atelier
3
Cãmine-spital pentru minori cu handicap psihic sever 23
Cãmine-spital pentru adulþi cu handicap psihic sever 18
Cãmine pentru bãtrâni
47
Cãmine pentru bãtrâni
48
Cãmine pentru pensionari
11
Cantine de ajutor social
93
Centre de primire a minorilor
41
Centre ºcolare de reeducare
3
813

Numãr asistaþi
31.665
7.728
8.918
3.987
760
3.899
3.733
7.095
4.590
935
8.004
4.500
738
145.521

Sursa: MS, MIS ºi MMPS.

Asistaþii instituþionalizaþi în leagãnele de copii sunt minori în vârstã de
3-6 ani, cu handicap social.
Asistaþii instituþionalizaþi în casele de copii preºcolari sunt minori în
vârstã de 3-6 ani, cu handicap social.
Asistaþii instituþionalizaþi în casele de copii ºcolari sunt minori ºi
adolescenþi în vârstã de 16-18 (25) ani, din care:
− 29.600 elevi în clasele I-XII;
− 12.000 elevi în ºcoli profesionale ºi studenþi care pânã la
absolvirea clasei a X-a, respectiv a XII-a, au beneficiat în aceste
UAS; aceºtia solicitã servicii de asistare numai pentru perioada
vacanþelor.
Asistaþii instituþionalizaþi în grãdiniþe speciale sunt minori în vârstã de
3-6 (8) ani cu handicap psihic, fizic sau senzorial de diferite intensitãþi.
Asistaþii instituþionalizaþi în ºcoli generale speciale sunt copii în vârstã
de 6-14 ani cu handicap psihic, fizic uºor sau adaptabil, din care:
− 26.347 elevi în ºcoli generale ajutãtoare care au urmat în prealabil
grãdiniþã specialã pentru copii cu handicap psihic uºor;
− 1.118 elevi în ºcoli generale speciale pentru copii cu deficienþe
vizuale uºoare sau adaptabili, absolvenþi ai învãþãmântului
preºcolar special;
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− 4.200 elevi cu deficienþe auditive uºoare, medii sau adaptabili,
absolvenþi ai învãþãmântului preºcolar special.
Asistaþii instituþionalizaþi în centrele ºcolare sunt minori ºi adolescenþi
în vârstã de 6-22 ani, din care:
− 513 elevi în clasele I-XIII, cu handicap psihic sau fizic moderat;
− 478 adolescenþi cu handicap psihic sau senzorial moderat, care
urmeazã cursuri de calificare în diferite meserii;
− 5.521 adolescenþi cu handicap psihic,fizic sau senzorial uºor/moderat care urmeazã cursurile ºcolilor profesionale în cadrul acestor
UAS;
− 4.400 adolescenþi cu handicap vizual sau fizic care urmeazã liceul
profil economic – pentru cei cu handicap fizic, sanitar – pentru
nevãzãtori, horticoli – pentru ambii ochi).
Asistaþii internaþionalizaþi în ºcolile profesionale sunt adolescenþi în
vârstã de 14-22 ani cu handicap psihic, fizic sau senzorial uºor sau
adaptabili, absolvenþi ai ºcolilor generale speciale.
Asistaþii instituþionalizaþi în cãminele-ºcoalã sunt minori în vârstã de 622 ani cu handicap psihic moderat asociat cu handicap social.
Asistaþii instituþionalizaþi în cãminele-atelier sunt adulþi în vârstã de 1855 ani (62) cu handicap organic asociat cu handicap social proveniþi din
cãminele-ºcoalã.
Asistaþii instituþionalizaþi în cãminele-spital pentru minori cu handicap
psihic sever sunt adulþi de peste 18 ani cu handicap sever asociat cu
handicap social proveniþi din cãminele pentru minori.
Asistaþii instituþionalizaþi în cãminele pentru bolnavi cronic-somatic
sunt vârstnici de peste 55 (62) ani cu handicap social.
Asistaþii instituþionalizaþi în cãminele pentru bãtrâni sunt persoane în
vârstã de peste 55-62 ani cu handicap psihic, fizic senzorial moderat
asociat cu handicap social proveniþi din cãminele-atelier.
Asistaþii instituþionalizaþi în cãminele pentru pensionari sunt
persoanele în vârstã de peste 55-(62) ani cu handicap social.
Asistaþii instituþionalizaþi prin cantine de ajutor social sunt persoane în
vârstã de peste 55 (62) ani cu handicap social care nu îºi pot satisface
nevoile de hranã din venituri proprii.
Asistaþii instituþionalizaþi prin centrele de primire a minorilor sunt
minori în vârstã de 3-18 ani cu handicap social a cãror identitate nu este
cunoscutã.
Asistaþii instituþionalizaþi în centrele ºcolare de reeducare sunt minori
în vârstã de 10-20 ani care pânã la împlinirea vârstei de 18 ani au sãvârºit
fapte penale dar care nu rãspund penal.
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Mulþimea asistaþilor neinstituþionalizaþi ANI cuprinde totalitatea
persoanelor cu handicap organic care pot sã apeleze la instituþii specializate
în asistenþã socialã altele decât UAS.
Aceste instituþii sunt:
A. asociaþiile de handicapaþi;
B. Întreprinderea de Produse Ortopedice ºi Protezare (IPOP);
C. Oficiul Central de Plata Pensiei (OHPP);
D. Direcþia Generalã de Muncã ºi Protecþie Socialã - Oficiul de
Asistenþã Socialã.
Pânã la 1 iunie a.c. mulþimea ANI era constituitã din 119.839
persoane, astfel:
Nr.
Tip handicap
Nr. persoane
crt.
1. Persoane cu handicap fizic, din care:
92.500
- încadraþi în muncã:
74.150
- pensionari
12.800
2. Persoane cu handicap vizual, din care:
14.726
- încadraþi în muncã, din care:
4.280
1.132
• absolvenþi de liceu sau cu studii superioare
- pensionari, din care:
9.716
4.395
• cu pensii din asistenþã socialã de stat (exclusiv IOVR);
3.527
• cu pensii CAP
3. Persoane cu handicap auditiv, din care:
12.612
- încadraþi în muncã din care:
8.720
4.370
• hipoacuzici
TOTAL
119.839
Sursa: Asociaþiile de handicapaþi fizic sau senzorial.

Mulþimea solicitanþilor direcþi (SD) este constituitã din elemente ale
mulþimii asistaþilor instituþionalizaþi (AI1) ºi elemente ale mulþimii asistaþilor
neinstituþionalizaþi (ANI1) care solicitã deliberat ºi în numele lor protecþie
socialã sau servicii specifice asistenþei sociale.
SD = AI1 + ANI1
în care: AI1 = 4.830 persoane;
ANI1 = 34.137 persoane.
Înlocuind în relaþia (1) vom avea:

(1)
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SD = 4.830 + 34.137
SD = 38.937 persoane.
Elementele mulþimii asistaþilor instituþionalizaþi (AI1) sunt constituite
astfel:
− 935 persoane vârstnice internate în cãminele de pensionari;
− 3.895 persoane în vârstã de peste 14 ani care studiazã în scoli
profesionale sau licee;
Aceste persoane prezintã handicap fizic sau senzorial ori sunt
adaptabile.
Elementele mulþimii asistaþilor neinstituþionalizaþi A.N.I.1) sunt
constituite astfel:
− 2.800 persoane handicapate cu pensii mici sau lipsite de mijloace
de subzistenþã care au beneficiat de ajutoare bãneºti acordate prin
asociaþii ale handicapaþilor sau prin direcþiile judeþene de muncã ºi
protecþie socialã;
− 8.650 persoane care au beneficiat de serviciile cultural-sportive
oferite de asociaþiile de handicapaþi;
− 837 persoane cu handicap vizual care au solicitat prin intermediul
asociaþiei nevãzãtorilor aparate electronice (magnetofoane);
− 13.7001 persoane care au solicitat ºi au beneficiat gratuit sau prin
achitare parþialã sau dispozitive speciale confecþionate de IPOP;
− 8.150 persoane care au solicitat mijlocirea procurãrii de automobile
speciale destinate handicapaþilor fizic ºi ale cãror cereri nu au fost
soluþionate pânã la 31 octombrie 1990.
Mulþimea solicitanþilor direcþi este constituitã din totalitatea factorilor
sociali sau a reprezentanþilor familiilor persoanelor cu handicap organic;
elementele acestei mulþimi nu sunt încã delimitate numeric.
3.3.2. Tipurile de servicii specifice asistenþei sociale
Serviciile de asistenþã socialã se caracterizeazã prin varietate ºi
complexitate. Pentru început distingem între serviciile de asistenþã socialã
tipice asistaþilor neinstituþionalizaþi.
A. Servicii tipice asistaþilor instituþionalizaþi
Aceste servicii se deruleazã în incinta unitãþilor de asistenþã socialã;
în funcþie de intensitatea handicapului organic, de vârsta la care a fost
1

Cifra se referã la anul 1989.
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dobânditã starea de handicap ºi de nevoile asistaþilor, distingem
urmãtoarele tipuri:
− servicii de asistenþã socialã oferite, în principal, prin intermediul
leagãnelor de copii, cãminelor pentru minori sau adulþi cu handicap
psihic sever, minorilor sau adulþilor cu handicap organic moderat,
bãtrânilor sau bolnavilor cronic-somatic internaþi în cãminele pentru
bãtrâni sau pentru bolnavi.
Calitatea acestor servicii depinde de dotãrile tehnice specifice
asistenþei medicale, dar ºi de gradul de ocupare cu personal medical mediu
sau cu studii superioare:
− servicii de învãþãmânt special oferite prin unitãþile de învãþãmânt
preºcolar, primar, gimnazial liceal sau profesional destinate copiilor
cu handicap uºor sau moderat ori adaptabililor. Calitatea acestor
servicii depinde de dotãrile tehnice specifice activitãþilor didactice
din învãþãmântul special, dar ºi de gradul de ocupare cu personal
specializat (defectologi, logopezi, psihologi, psihopedagogi);
− servicii de ocrotire sociale oferite prin leagãnele de copii casele de
copii ºcolari sau preºcolari. Calitatea acestor servicii depinde de
gradul de ocupare al unitãþilor de asistenþã socialã cu personal
specializat (asistente sociale) dar ºi de modul în care acesta îºi
desfãºoarã activitatea;
− servicii de ajutor social oferite bãtrânilor lipsiþi de mijloacele
financiare suficiente, prin intermediul cantinelor de ajutor social.
Calitatea acestor servicii depinde de dotãrile tehnice specifice
alimentaþiei publice, dar ºi de starea clãdirilor destinate acestor
servicii, de suficienþa spaþiilor în care ele se desfãºoarã, de
calificarea personalului;
− servicii juridice oferite: copiilor abandonaþi aflaþi în leagãnele de
copii ori în centrele de primire a minorilor, dar ºi devianþilor
comportamentali din centrele ºcolare de reeducare; aceste servicii
se diferenþiazã în funcþie de categoriile de minori sau adolescenþi
care beneficiazã de ele; vom distinge servicii de plasament
familial, oferite copiilor din leagãnele de copii; servicii pentru
stabilirea identitãþii minorilor din centrele de primire a minorilor;
servicii de reeducare prin mijloace psihopedagogice a copiilor ºi
adolescenþilor cu comportament deviant. Calitatea acestor servicii
depinde de gradul de ocupare cu personal specializat în plasament
familial, în reeducarea delicvenþelor minori, dar ºi de modul în care
acestea colaboreazã cu instituþii specializate: instanþe judecãtoreºti
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pentru serviciile de plasament familial ºi stabilirea identitãþii
minorilor; servicii de autoritate tutelarã de pe lângã prefecturile
judeþene, pentru plasament familial ºi stabilirea identitãþii minorilor;
poliþii locale, pentru stabilirea identitãþii minorilor.
B. Servicii tipice asistaþilor neinstituþionalizaþi
Aceste servicii se diferenþiazã în funcþie de factorii sociali ori instituþiile
prestatoare, astfel:
− servicii social-culturale oferite prin asociaþiile de handicapaþi;
acestea constau în: punerea la dispoziþia solicitanþilor a cãrþilor în
Braille, a benzilor magnetice cu cãrþi citite, a diverselor ajutoare în
bani pentru membrii asociaþilor care au venituri mici, punerea la
dispoziþie a materialelor sportive, diverse, închirierea de camere în
cãminele asociaþilor;
− servicii de protezare oferite solicitanþilor prin Centrofarm (pentru
dispozitive audio) sau prin direcþiile judeþene sanitare (pentru
materialele de protezare); aceste servicii sunt prestate de IPOP
contravaloarea lor fiind suportatã astfel: integral de cãtre solicitanþii
care dispun de venituri mai mari de 2.000 lei; parþial sau integral –
de cãtre Oficiul Central de Plata Pensiilor, pentru solicitanþii care
dispun de venituri mai mici de 2.000 de lei. Calitatea acestor
servicii este datã atât de calitatea materialelor din care se
confecþioneazã protezele, cât ºi de felul în care colaboreazã între
ele instituþiile participante la asigurarea acestor servicii;
− servicii de procurare a automobilelor speciale adaptate pentru
handicapaþii fizic; acestea sunt oferite prin intermediul Oficiului
Central de Asistenþã Socialã (OCAS) din cadrul Direcþiei Generale
de Muncã ºi Protecþie Socialã (DGMPS), în colaborare cu IDMS
Bucureºti. Calitatea acestor servicii depinde de felul în care
colaboreazã între ele instituþiile sus amintite.
3.3.3. Factorii care determinã complexitatea serviciilor specifice
asistenþei sociale
A. Varietatea aºteptãrilor solicitanþilor direcþi ºi serviciilor
de asistenþã socialã
Solicitanþii direcþi (SD) aºteaptã de la furnizorii/prestatorii de servicii
îndeplinirea unor condiþii în funcþie de urmãtoarele criterii:
− criteriul vârstei la care se aflã solicitantul direct;
− criteriul vârstei la care SD a dobândit starea de handicapat;

374
− cauza dobândirii stãrii de handicapat (social sau organic).
Sã analizãm pe rând aºteptãrile solicitanþilor direcþi funcþie de criteriile
enunþate.
a) criteriul vârstei solicitantului direct:
− solicitantul aflat la vârsta de 14 ani va dori, în principal, servicii de
învãþãmânt profesional sau liceal; aºteptãrile lui sunt legate de
acest gen de servicii, dar ºi de altele care sunt corelate, ºi anume:
serviciul de cazare în cãminele-ºcoalã; serviciul de alimentaþie
publicã asigurat prin cantinele ºcolare. Solicitantul va dori desigur
sã gãseascã o ambianþã adecvatã în unitãþile de asistenþã socialã,
în funcþie de nivelul sãu de aspiraþii ºi de condiþiile de viaþã, de
casã;
− solicitantul aflat la o vârstã înaintatã va dori sã gãseascã în UAS
servicii medicale de calitate care sã-i amelioreze starea de boalã
datoratã atât vârstei, cât ºi handicapului.
b) criteriul vârstei la care SD a dobândit starea de handicap.
− solicitantul care a dobândit starea de handicap la o vârstã micã ºi
care se aflã în momentul de faþã în situaþia de a opta pentru o
profesie, care are nevoie, în principal, de servicii specifice orientãrii
ºcolare, adaptãrii la viaþa socialã viitoare;
− solicitantul care a dobândit starea de handicap la o vârstã medie sau înaintatã va aºtepta desigur servicii de asistenþã care sã-i
asigure reducerea handicapului afectiv, produs prin starea de
handicap organic survenitã la o vârstã la care el – prin prisma
posibilitãþilor sale – avea deja un anume nivel de aspiraþii; acesta
va aºtepta, în principal, servicii care sã-i amelioreze starea de
handicap afectiv; supraveghere de cãtre o altã persoanã pe
parcursul zilei sau în timpul deplasãrii, conversaþie cu persoane
apropiate de el ca nivel de înþelegere ºi culturã; aceste persoane
vor solicita rareori servicii de reintegrare socialã (învãþãmânt
special, orientare profesionalã).
c) cauza dobândirii stãrii de handicapat:
− solicitantul care a dobândit o stare de handicap organic va aºtepta
de la furnizorii/prestatorii serviciilor de asistenþã socialã
urmãtoarele: adaptarea la viaþa socialã, orientarea profesionalã pentru cei care au dobândit starea de handicap la o vârstã micã;
ameliorarea stãrii afective – dacã handicapul a survenit la o vârstã
medie sau înaintatã;
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− solicitantul care a dobândit o stare de handicap social va aºtepta
(involuntar) de la prestatorii de servicii de asistenþã socialã, acele
servicii care sã suplineascã lipsa susþinãtorilor legali (pãrinþi/tutori):
servicii de supraveghere, servicii de hranã, de îngrijire medicalã,
servicii educaþionale.
B. Varietatea aºteptãrilor solicitanþilor indirecþi ai serviciilor
de asistenþã socialã
Aºteptãrile solicitanþilor indirecþi sunt la rândul lor variate; ele diferã în
funcþie de urmãtoarele criterii:
− categoria solicitantului indirect (pãrinte/tutore sau factori sociali);
− atitudinea pãrintelui/tutorelui/fiului faþã de fiul, pãrintele cu
handicap organic;
− vârsta la care s-a produs handicapul fiului/pãrintelui.
Sã analizãm, pe rând, varietatea aºteptãrilor solicitanþilor indirecþi ai
serviciilor de asistenþã socialã, funcþie de criteriile sus-amintite.
a) criteriul categoriei solicitantului indirect:
− dacã solicitantul indirect este pãrintele/tutorele/fiul handicapat, el
va solicita anumite servicii în funcþie de atitudinea pe care o are
faþã de handicapat;
− dacã solicitantul indirect este un factor social (serviciile de autoritate tutelarã, poliþia, justiþia, Comisia Centralã pentru Ocrotirea
Minorilor), aceasta va aºtepta de la unitãþile de asistenþã socialã,
sã colaboreze în scopul reglementãrii rapide a situaþiei copiilor cu
handicap social sau deviaþiilor; asociaþiile de handicapaþi, ca factori sociali, vor interveni conform statutelor lor în diverse domenii
ale vieþii solicitanþilor direcþi: orientare profesionalã judicioasã,
condiþii ergonomice de muncã, condiþii legale de locuit, servicii de
transport în comun (urban sau interurban);
b) atitudinea pãrintelui/tutorelui/fiului faþã de fiul/pãrintele cu handicap
organic:
− atitudinea acestora poate sã varieze de la caz la caz, ea fiind
condiþionatã atât de calitãþile afectiv-educaþionale ale solicitantului
indirect, cât ºi de posibilitãþile financiare ale acestuia de a întreþine
o persoanã handicapatã. Calitãþile educaþional-afective ale
solicitantului indirect pot fi modelate prin atitudinea generalã a
societãþii faþã de handicapaþi.
În funcþie de criteriul enunþat mai sus deosebim între:
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− solicitanþi indirecþi care aºteaptã ca povara financiarã a întreþinerii
handicapaþilor în UAS sã fie preluatã integral de societate; aceºtia,
în cele mai multe cazuri, nu se mai intereseazã de situaþia
fiilor/pãrinþilor handicapaþi considerându-i accidente ale soartei,
renegându-i;
− solicitanþi indirecþi care aºteaptã ca persoana handicapatã
(fiu/pãrinte) sã beneficieze de condiþii optime de îngrijire medicalã,
recuperare sau adaptare la viaþa socialã, pregãtire profesionalã;
aceºtia, prin atitudinea lor pozitivã, contribuie la diminuarea
handicapului afectiv al fiului/pãrintelui în cauzã; ei colaboreazã
bine cu unitãþile de asistenþã socialã în perioada internãrii
handicapatului, iar dupã externare solicitã instituþiilor specializate
servicii diverse de întreþinere ºi recuperare medicalã (oferite de
centrele de recuperare psihomotorie sau centre audiologice);
c) criteriul vârstei la care s-a produs handicapul fiului/pãrintelui:
− solicitanþii indirecþi (pãrinþi/tutori) vor aºtepta din partea forurilor în
drept servicii care sã ofere fiului lor posibilitatea de a se adapta la
mediul social, de a deveni independent din punct de vedere
material, prin însuºirea unei profesii; aceste aºteptãri sunt
caracteristice solicitanþilor indirecþi (pãrinþi/tutori) ai cãror fii au, un
handicap fie de naturã congenitalã, fie dobândit la o vârstã micã;
− solicitanþii indirecþi vor aºtepta de la forurile competente cu totul
alte servicii în situaþia în care fiul handicapat a dobândit starea de
handicap la o vârstã medie. Aceste servicii sunt, în principal, cele
de ajutor social; prin intermediul lor vor fi satisfãcute o parte din
nevoile pe care handicapatul nu ºi le va mai putea acoperi ca
urmare a diminuãrii veniturilor sale lunare.1
C. Varietatea implicaþiilor sociale ale derulãrii serviciului
de asistenþã socialã
Ca factor al complexitãþii serviciilor de asistenþã socialã privite în
întregul lor – varietatea implicaþiilor sociale ale derulãrii acesteia, este un
element care nu trebuie neglijat. Acest factor impune satisfacerea la un
nivel superior a cererii sociale pentru asemenea servicii.

1

Pensia de invaliditate gradul I sau gradul II devine pentru handicapat un mijloc
insuficient de existenþã în comparaþie cu salariul avut înaintea dobândirii stãrii de
handicap.
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De modul în care prestatorii/furnizorii vor colabora sau îºi vor îndeplini
obligaþiile de serviciu vor depinde urmãtoarele aspecte:
− starea psihosomaticã a populaþiei;
− starea psihosomaticã a persoanelor handicapate;
− gradul de independenþã social-financiarã a persoanelor
handicapate; un grad ridicat de independenþã va antrena în timp
reducerea efortului bugetar pentru întreþinerea acestora;
− comportamentul adecvat al membrilor societãþii; educarea
devianþilor în condiþii optime ºi folosind mijloace psihopedagogice
adecvate va determina reducerea numericã a manifestãrilor
antisociale, cu implicaþii atât asupra calitãþii vieþii fostului deviant,
cât ºi asupra calitãþii vieþii celorlalþi membri ai societãþii (ferind
minorii de influenþa delicvenþilor sau sporind sentimentul de
siguranþã pe stradã ºi acasã).
3.3.4. Analiza calitãþii serviciilor de asistenþã socialã
Abordarea problematicii deosebit de complexe pe care o presupune
calitatea serviciilor de asistenþã socialã este dificilã datoritã lipsei de
informaþii în acest domeniu considerat pânã nu demult tabu.
Vom încerca, în cele ce urmeazã, sã distingem factorii care
condiþioneazã asigurarea unor servicii de calitate, pentru cã trebuie sã
recunoaºtem, aceste servicii nu ating încã nivelul pretins de solicitanþii lor
direcþi sau indirecþi.
A. Politica greºitã dusã de regimul totalitar în domeniul
asistenþei sociale
Acest factor e influenþat trei elemente importante în asigurarea unor
servicii de calitate, ºi anume:
a) asigurarea unitãþilor de asistenþã socialã cu personal calificat în
acest domeniu;
b) asigurarea unor condiþii adecvate de asistare prin dotãri tehnice
specifice diferitelor servicii (atât pentru asistaþii instituþionalizaþi, cât
ºi pentru asistaþii neinstituþionalizaþi);
c) mentalitatea reprezentanþilor direcþi ai persoanelor handicapate.
În ceea ce priveºte asigurarea unitãþilor de asistenþã socialã cu
personal calificat, trebuie sã recunoaºtem cã desfiinþarea ºcolii de asistenþã
socialã a antrenat în timp reducerea calitãþii serviciilor de depistare a
persoanelor handicapate, singurele mijloace rãmânând urmãtoarele:
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− informarea asociaþilor de handicapaþi de cãtre direcþiile judeþene
sanitare în legãturã cu eventualele cazuri de deficienþe psihice,
fizice sau senzoriale;
− constituirea de echipe de depistare formate din cadre didactice ale
ºcolilor speciale care se deplasau în þarã în cãutarea de elevi.
Lipsa fondurilor financiare suficiente pentru dotarea ºi întreþinerea
unitãþilor de asistenþã socialã, dar ºi pentru dotarea instituþiilor specializate,
altele decât aceste unitãþi, au fãcut ca serviciile de asistenþã socialã sã se
caracterizeze printr-o calitate redusã.
Dacã ne referim la asistarea socialã instituþionalizatã, nu puþine au
fost cazurile când Direcþiile judeþene de muncã ºi protecþie socialã din
subordinea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, au semnalat – prin
dãrile de seamã întocmite la 1 iunie a.c. – ca probleme prioritare, pe acelea
care vizeazã calitatea dotãrilor tehnice, astfel:
− 11,6% au semnalat deficienþe în starea clãdirilor, centrelor ºcolare
pentru copii ºi tineri handicapaþi (5 din 43 direcþii judeþene de
muncã ºi protecþie socialã);
− 41,4% au semnalat defecþiuni grave ale instalaþiilor sanitare din
cãminele pentru bãtrâni (12 din 41 de cazuri);
− 19,1% au semnalat existenþa unor dotãri insuficiente cu utilaje
speciale necesare cantinelor pentru ajutor social (8 din 42 cazuri);
− 11,3% au semnalat o stare degradatã avansatã a clãdirilor,
cãminelor cu bolnavi cronic-somatic (10 din 53 cazuri).
În ceea ce priveºte asistarea socialã neinstituþionalizatã, insuficienþa
materialelor necesare asigurãrii serviciilor culturale pentru persoanele
nevãzãtoare au fãcut ca bibliotecile în Braille ale asociaþilor nevãzãtorilor sã
numere numai 200 de titluri în comparaþie cu un numãr de peste 10 ori mai
mare înregistrat de asociaþii similare din alte þãri.
Tipãrirea în condiþii extrem de grele ºi cu utilaje uzate moral face ca
preþul unui volum sã fie deosebit de mare (pânã la 1 noiembrie a.c. preþul
mediu al unui volum a ajuns la 500-600 lei).
Dacã rãmânem în sfera serviciilor culturale destinate nevãzãtorilor,
trebuie sã mai amintim cã numãrul titlurilor înregistrate pe bandã magneticã
în Studioul Central de înregistrare al asociaþiei nevãzãtorilor este de numai
de 524 în comparaþie cu cel de ordinul miilor sau zecilor de mii înregistrat
anual de asociaþii din alte þãri.
Mentalitatea pãrinþilor/tutorilor copiilor handicapaþi a determinat, pe de
o parte, subdimensionarea cererii sociale pentru asemenea servicii, iar pe
de altã parte supradimensionarea acesteia.
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Subdimensionarea cererii s-a produs ca urmare a faptului cã
numeroºi pãriþi/tutori dispunând de mijloace financiare reduse, erau obligaþi
sã plãteascã contravaloarea serviciilor prestate de UAS, ceea ce a fãcut ca
aceºtia sã nu apeleze întotdeauna la serviciile de asistenþã socialã
instituþionalizatã.
Supradimensionarea cererii de servicii de asistenþã socialã s-a produs
tot ca urmare a posibilitãþilor reduse pe care le au unele familii cu mulþi
copii; astfel, numeroºi pãrinþi în dorinþa de a-ºi degreva bugetele de familie
de cheltuieli cu întreþinerea copiilor recurgeau – prin intermedierea
comisiilor de expertizã medicalã – la internarea unora din copiii lor, în ºcoli
generale ajutãtoare; chiar ºi unele cadre didactice întocmeau cu destulã
uºurinþã referate pentru îndrumarea unor copii spre ºcolile ajutãtoare.
Efectul acestor acþiuni este deocamdatã greu de cuantificat; el se va
resimþi cu siguranþã în atitudinea pe care elevul în cauzã o va avea faþã de
profesia sa viitoare – evantaiul meseriilor la care au acces deficienþii psihici
fiind, deocamdatã restrâns –, dar ºi în planul efortului bugetar pe care
societatea va trebui sã-l suporte pentru întreþinerea acestuia în situaþia în
care nu îºi va gãsi un loc de muncã.
B. Sistemul de subordonare al unitãþilor de asistenþã socialã
Acest sistem de subordonare, pãstrat încã din anul 1948, a devenit
ineficient, creând o serie de probleme care privesc calitatea asistãrii,
alimentând lipsa de interes a cadrelor medicale cu studii superioare care
lucreazã în unitãþile de asistare ale Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Aºa cum se vede din tabelul nr. 3, un numãr de 164 UAS asigurã
servicii medicale pentru 24.998 asistaþi, reprezentând 49,6% din numãrul
asistaþilor în UAS. Cu toate acestea personalul medical cu studii superioare
care le deserveºte se aflã în imposibilitate de a se specializa întrucât la
examenul de secundariat are deocamdatã acces doar personalul sanitar
care activeazã în unitãþile medicale din reþeaua Ministerului Sãnãtãþii.
Tabelul nr. 3
Nr. Forul
UAS
crt. tutelar
Tip
1 MS
Leagãne de copii
Total asistaþi în UAS ale MS
2 MIS
Case copii preºcolari
3 MIS
Case copii ºcolari
4 MIS
Grãdiniþe speciale

Nr. asistaþi
Nr.
65
79
165
43

14.850
14.850
9.520
31.600
3.000

Serviciul
principal oferit
medical
ocrotire socialã
ocrotire socialã
învãþãmânt
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Nr. Forul
crt. tutelar
5 MIS

UAS
Tip
ªcoli generale speciale

Total asistaþi în UAS ale MIS
6 MMPS
Centre ºcolare

7 MMPS
8 MMPS
9 MMPS
10 MMPS

ªcoli profesionale

Cãmine-ºcoalã
Cãmine-atelier
Cãmine-spital pentru minori
cu handicap psihic sever
11 MMPS
Cãmine-spital pentru adulþi
cu handicap psihic sever
12 MMPS
Cãmine pentru bolnavi
cronic-somatic
13 MMPS
Cãmine pentru bãtrâni
14 MMPS
Cãmine pentru pensionari
15 MMPS
Cãmine de ajutor social
16 MMPS
Centre ºcolare de reeducare
Total asistaþi în UAS ale MMPS
17 Comisia Centre de primire a
Centralã minorilor
pentru
Ocrotirea
Minorilor
TOTAL

Nr. asistaþi
Nr.

Serviciul
principal oferit
preºcolar special
învãþãmânt primar
ºi gimnazial special

128

31.665

14

75.785
7.728

18

8.918

14
3
23

3.987
760
3.898

învãþãmânt primar,
gimnazial sau
profesional special
învãþãmânt
profesional special
medical
medical
medical

18

3.733

medical

47

7.095

medical

48
11
93
3
41

4.590
935
8.004
738
50.386
4.500

medical
medical
ajutor social
juridic
juridic

145.521

Sursa: Direcþia Generalã pentru Ocrotirea Mamei ºi Copilului din cadrul Ministerului
Sãnãtãþii (MI); Direcþia de Asistenþã Socialã ºi Direcþia de Învãþãmânt Special din
cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale (MMPS); Direcþia de Învãþãmânt
Special ºi Case de Copii din cadrul Ministerului Învãþãmântului ºi ªtiinþei (MIS).

C. Ineficienþa unor mãsuri legislative
Unele mãsuri legislative luate în acest an nu sunt totuºi eficiente,
conducând la o serie de neajunsuri care se reflectã în calitatea serviciilor de
asistenþã socialã. Astfel, Decretul-lege nr. 138/1990 privind îmbunãtãþirea
condiþiilor de ocrotire, educare, ºcolarizare ºi pregãtire profesionalã a copii-
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lor ºi tinerilor cu deficienþe fizice sau intelectuale, absolvã de rãspundere
financiarã pe orice pãrinte sau susþinãtor legal al copilului/tânãrului
handicapat internat într-o UAS, indiferent dacã dispune sau nu de condiþii
materiale suficiente pentru a-l întreþine; în felul acesta efortul bugetar pentru
întreþinerea acestor asistaþi este cu atât mai mare.
Tot aºa, actele normative emise în acest an, care reglementeazã
posibilitatea personalului didactic din învãþãmântul special de a se transfera
în sistemul învãþãmântului obiºnuit, au accentuat deficitul de personal
calificat în unitãþile ºcolare din reþeaua specialã a MIS ºi MMPS.
D. Lipsa unor mãsuri legislative eficiente
Cu toate cã actualul guvern a manifestat încã de la începutul acestui
an o preocupare vãditã pentru aºezarea pe baze noi a activitãþii de
asistenþã socialã, se simte totuºi lipsa unor acte legislative care sã
reglementeze posibilitatea de aprovizionare cu alimente ºi echipamente a
unitãþilor de asistenþã socialã din subordinea MS, MIS ºi MMPS;
aprovizionarea acestora trebuie sã se desfãºoare în condiþii optime care
impun obligativitatea furnizorilor de a respecta contractele încheiate cu UAS
(în special cele destinate asistãrii copiilor ºi tinerilor).
Se simte, de asemenea, lipsa unor mãsuri legislative care sã reglementeze asistarea familiilor aflate în imposibilitate de a-ºi întreþine copii,
fapt care le determinã sã creeze presiuni artificiale asupra unor UAS cum
sunt ºcolile generale ajutãtoare pentru copii cu handicap psihic uºor.
E. Existenþa unor verigi intermediare inoperante pe fluxul
furnizor/prestator-beneficiar
Serviciile de asigurare neinstituþionalizatã destinate persoanelor cu
handicap fizic sau senzorial (auditiv) se desfãºoarã în condiþii dificile
datoritã asistenþei unei verigi intermediare inoperante; acesta este Oficiul
Central pentru Plata Pensiilor (OCPP), care se ocupã de intermedierea
finanþãrii parþiale sau totale de la bugetul statului a serviciilor de protezare
prestate de Institutul pentru Expertizã ºi Recuperare Medicalã în colaborare
cu Întreprinderea de Produse Ortopedice ºi Protezare. Existenþa acestei
verigi intermediare nu este justificatã întrucât activitatea de asistenþã socialã
nu îi este proprie; ori aceastã activitate implicã 48% din totalul activitãþilor
finanþate prin intermediul OCPP.
Este necesarã deci restructurarea sistemului organizatoric al
asistenþei neinstituþionalizate în scopul sporirii gradului de operativitate al
activitãþilor pe care aceasta îl presupune.
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3.3.5. Indicatori ai calitãþii serviciilor de asistenþã socialã
A. Servicii de asistenþã socialã instituþionalizatã
Asistarea instituþionalizatã a persoanelor cu handicap organic sau
social se desfãºoarã în 813 UAS, în care activeazã un numãr de 23.651
persoane calificate în domenii cum sunt: asistenþã medicalã, plasament
familial, învãþãmânt special, asistenþã juridicã.
Gradul de ocupare a capacitãþii UAS din subordinea MS, MIS,
MMPS ºi CCOM era la 1 iunie a.c. de 104,4%. Într-o serie de UAS acest
indicator depãºea media datoritã ineficienþei sau inoperativitãþii activitãþilor
de asistare desfãºurate în unele UAS (centre de primire a minorilor).1
O altã cauzã care a determinat un grad de ocupare a capacitãþii peste
limitele admise este ºi numãrul insuficient de locuri în UAS destinate copiilor
ºi tinerilor handicapaþi beneficiari ai serviciilor de învãþãmânt special.
Aºa cum se vede din anexa nr. 1, gradul de ocupare a capacitãþii în
ºcolile generale speciale destinate copiilor cu handicap auditiv era de 140%,
în timp ce în centrele ºcolare pentru handicapaþi psihic moderat acest
indicator era de 118,7%.
Gradul de ocupare cu personal necesar UAS era la 1 iunie a.c. de
55,4%; aceastã cifrã reflectã insuficienþa numericã a personalului din UAS
în condiþiile în care guvernul a emis o serie de acte normative în scopul
reglementãrii acestei situaþii, (Hotãrârea Guvernului nr. 484/7.V.1990 privind
stabilirea alocaþiilor zilnice de hranã ºi a normativelor de personal în UAS ºi
HG nr. 586/17.V.1990 privind stabilirea alocaþiilor zilnice de hranã ºi
normativelor de personal în unitãþile ºcolare destinate copiilor ºi tinerilor
handicapaþi).
Existenþa unor UAS în care gradul de ocupare cu personal este mai
mic decât media, se datoreazã ºi condiþiilor precare de muncã din cadrul
acestor unitãþi; cãminele-ºcoalã pentru copii ºi tineri cu handicap psihic
moderat asociat cu handicap social prezintã, ºi din acest motiv, un grad de
ocupare cu personal destul de redus (45%).
Gradul redus de ocupare cu personal se datoreazã, de asemenea, ºi
faptului cã UAS nu au reuºit în intervalul cuprins între lunile mai-iunie a.c.
sã încadreze un numãr suficient de persoane în domenii cum sunt:
asistenþã socialã, îngrijire ºi ocrotire socialã, învãþãmânt special, asistare
juridicã.
1

Vezi anexa nr. 1.

383
Unitãþile de asistenþã socialã simt o lipsã acutã de personal de
asistenþã medicalã (cu studii medii sau superioare), de asistenþã socialã, de
îngrijire ºi ocrotire (supraveghetoare, infirmiere), de învãþãmânt special
(logopezi, defectologi, psihopedagogi), de asistare juridicã (juriºti).
În scopul asigurãrii personalului necesar UAS sunt utile, pe lângã
mãsurile legislative adoptate deja, ºi o serie de alte mãsuri care sã
reglementeze obligativitatea persoanelor încadrate în acest domeniu de a
rãmâne pentru o perioadã de timp determinatã în UAS
Starea precarã a dotãrilor tehnice ºi a clãdirilor
în care funcþioneazã UAS
Asistenþa socialã instituþionalizatã se desfãºoarã în condiþii deosebit
de grele, ceea ce face ca o serie de UAS sã nu dispunã încã de autorizaþii
de funcþionare emise de forurile în drept (Ministerul Sãnãtãþii, ministerul
tutelar).
Dacã ne referim la unitãþile de asistenþã din cadrul Ministerului Muncii
ºi Protecþiei Sociale, o serie de direcþii judeþene de muncã ºi protecþie
socialã au semnalat prin dãrile de seamã întocmite la 1 iunie a.c. acest
aspect. Astfel:
− 25,4% din numãrul cãminelor-spital pentru copii cu handicap sever
(10 din 65 de cazuri);
− 22% din numãrul cãminelor de bãtrâni (9 din 41 de cazuri);
− 18,9% din numãrul cãminelor pentru bolnavi cronic-somatic (10 din
53 de cazuri).
B. Servicii de asistenþã socialã neinstituþionalizatã
Asistarea neinstituþionalizatã a persoanelor cu handicap organic are
un rol important în asigurarea calitãþii vieþii acestora.
Serviciile specifice asistenþei neinstituþionalizate sunt oferite prin
urmãtoarele instituþii: asociaþii ale handicapaþilor; Întreprinderea de Produse
Ortopedice ºi Protezare (IPOP)1, Oficiul Central de Asistenþã Socialã din
cadrul Direcþiei Generale de Muncã ºi Protecþie Socialã.
Asociaþiile handicapaþilor oferã servicii social-culturale cum sunt: împrumuturi de cãrþi Braille sau benzi magnetice înregistrate, ajutoare bãneºti,
închirieri de spaþii de cazare în cãminele de nefamiliºti ale asociaþiilor.
Vom prezenta în continuare indicatorii care ilustreazã calitatea
acestor servicii oferite de Asociaþia Nevãzãtorilor din România:
1

Vezi anexa nr. 2.
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Gradul de cuprindere a serviciilor culturale destinate
nevãzãtorilor (Igc)
Igc = nr. cititori/nr. membri (de peste 16 ani)

(1)

în care: nr. cititori = 4.123 persoane
nr. membri (de peste 16 ani) = 16.690 persoane
Înlocuind în relaþia (1) vom avea:
Igc = 4.123/16.690;
Igc = 0,25 sau 25%.
Gradul de cuprindere a serviciilor sociale destinate
nevãzãtorilor (Igs)
Igs = nr. aj. bãneºti acordate/nr. membri de peste 16 ani

(2)

în care: numãrul ajutoarelor bãneºti acordate = 1.429;
numãrul membrilor de peste 16 ani = 16.690 persoane .
Înlocuind în relaþia (2) vom avea:
Igs = 1.429/16.690;
Igs = 0,09 sau 9%.
Gradul de ocupare a spaþiilor de cazare din cãminele
de nefamiliºti destinate nevãzãtorilor (Igo)
Igo = nr. locatari/nr. locuri %

(3)

în care: numãrul locatari = 195 persoane;
numãrul locuri = 301 paturi.
Înlocuind în relaþia (3) vom avea:
Igo = 195/301;
Igo = 65%.
Primii doi indicatori ai asistenþei sociale neinstituþionalizate reflectã un
nivel scãzut al calitãþii serviciilor social-culturale datorat desigur lipsei
fondurilor suficiente pentru asigurarea lor.
Cel de al treilea indicator (Igo) reflectã supradimensionarea spaþiilor de
cazare din cãminele de nefamiliºti destinate persoanelor cu handicap vizual;
suntem de pãrere cã prin închirierea spaþiilor excedentare, altor persoane
decât handicapaþii nevãzãtori (persoane cu handicap fizic), cheltuielile
pentru întreþinerea vor putea fi acoperite.
3.3.6. Propuneri de îmbunãtãþire a activitãþii de asistenþã socialã
Asistenþa socialã necesitã luarea unor mãsuri de îmbunãtãþire care sã
ducã la ridicarea calitãþii vieþii asistaþilor instituþionalizaþi sau neinstituþio-
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nalizaþi. În acest scop propunem urmãtoarele principii care sã stea la baza
acestor mãsuri:
A. Principiul restructurãrii sistemului de subordonare
al asistenþei sociale instituþionalizate
Asistenþa socialã instituþionalizatã se bazeazã în momentul de faþã pe
o legislaþie inoperantã; UAS din cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale oferã servicii specifice altor sectoare de activitate: din cele 292
UAS, un numãr de 147 oferã servicii medicale, 52 UAS oferã servicii de
învãþãmânt, iar 93 oferã servicii de ajutor social.
De asemenea, un numãr de 7.631 asistaþi (15% din numãrul celor
aflaþi în UAS ale MMPS, nu au desfãºurat niciodatã o activitate productivã,
fiind persoane cu handicap psihic sever iar un numãr de 24.531 asistaþi
(47% din numãrul celor aflaþi în UAS ale MMPS), sunt minori sau persoane
aflate în procesul de învãþãmânt special.
Întrucât un numãr însemnat din asistaþii Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale, nu beneficiazã aºa cum am vãzut, de protecþie socialã
rezultatã din procesul muncii, propunem reorganizarea activitãþii de
asistenþã socialã dupã principiul serviciului principal oferit. În acest scop
propunem trecerea în subordinea Ministerului Sãnãtãþii a urmãtoarelor
unitãþi de asistenþã socialã:
− cãminele-spital pentru minori cu handicap psihic sever (23 UAS);
− cãminele-spital pentru adulþi cu handicap psihic sever (18 UAS);
− cãminele pentru pensionari (11 UAS);
− cãminele pentru pensionari (48 UAS);
− cãminele pentru bolnavi cronic-somatic (47 UAS);
− cãminele-atelier (3 UAS);
− cãminele-ºcoalã (14 UAS);
Desfãºurarea în codiþii optime a serviciilor de ocrotire, educare,
reeducare sau de învãþãmânt special, impune trecerea în subordinea
Ministerului Învãþãmântului ºi ªtiinþei a urmãtoarelor UAS:
− cãminele-ºcoalã pentru copii ºi tinerii cu handicap psihic sau fizic
moderat asociat cu handicap social (14 UAS);
− centre ºcolare pentru copii ºi tinerii cu handicap psihic, fizic sau
senzorial moderat/uºor ori adaptabili (14 UAS);
− ºcoli profesionale pentru tineri cu handicap psihic, fizic sau
senzorial uºor (18 UAS);
− centre de primire a minorilor (aflate în prezent în subordinea
Comisiei Centrale pentru Ocrotirea Minorilor).
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Considerentul care a stat la baza subordonãrii acestor 41 UAS
Ministerului Învãþãmântului ºi ªtiinþei este cã asistaþii sunt copii ºi
tineri de vârstã preºcolarã sau ºcolarã ºi care necesitã deci o
atenþie deosebitã din partea instituþiilor de învãþãmânt.
− centre ºcolare de reeducare (3 UAS).
Considerentul care a stat la baza propunerii de subordonare a
activitãþii acestor unitãþi MIS este acela cã asistaþii necesitã o
atenþie deosebitã în scopul educãrii ºi calificãrii lor într-o meserie.
În scopul desfãºurãrii în condiþii adecvate a serviciilor de ajutor social
propunem subordonarea celor 93 de cantine de ajutor social Uniunii
Naþionale a Pensionarilor.
Considerentul care a stat la baza acestei propuneri este acela cã
UNP va fi în mãsurã sã desfãºoare în condiþii optime serviciile de
alimentaþie publicã oferite persoanelor lipsite de venituri sau cu venituri mici.
Totodatã UNP va putea sã intervinã mai eficient la guvern pentru a facilita
aprovizionarea cu alimente a cantinelor de ajutor social.
Desfãºurarea activitãþilor specifice diferitelor domenii ale vieþii
persoanelor handicapate de cãtre UAS aflate în subordinea Ministerului
Sãnãtãþii sau Ministerului Învãþãmântului ºi ªtiinþei, va determina abordarea
sistematicã a asistenþei sociale în conformitate cu programul ONU instituit
odatã cu începutul Deceniului persoanelor handicapate (1982-1992).
Acest program prevede probleme referitoare la persoanele
handicapate sã fie abordate într-un context general adecvat ºi nu separat;
cu alte cuvinte problemele de sãnãtate ale handicapaþilor trebuie rezolvate
prin intermediul Ministerului Sãnãtãþii; problemele de educaþie, învãþãmânt,
reintegrare trebuie rezolvate prin intermediul MIS, iar problemele sociale
prin participarea asociaþiilor de handicapaþi.
B. Principiul desfiinþãrii unor verigi intermediare ineficiente
sau inoperante
Întrucât am propus subordonarea UAS ale Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale altor ministere (MS sau MIS) existenþa oficiilor de
asistenþã socialã din cadrul DJMPS devine ineficientã ºi inoperantã; de
aceea propunem ca activitatea acestor oficii de asistenþã socialã sã treacã
în subordinea urmãtoarelor organisme guvernamentale:
− Ministerul Sãnãtãþii, care sã urmãreascã activitatea UAS aflate în
prezent în subordinea MMPS ºi care oferã, în principal, servicii
medicale;
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− Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei, care prin intermediul
inspectoratelor ºcolare judeþene sã urmãreascã activitatea UAS
aflate în prezent în subordinea MMPS ºi care oferã, în principal,
servicii de învãþãmânt;
− Oficiul Central de Asistenþã Socialã, pentru serviciile de asistenþã
socialã destinatã persoanelor handicapate neinstituþionalizate
(evidenþa ºi urmãrirea modului de rezolvare a dosarelor întocmite
în scopul procurãrii de automobile speciale adaptate).
Necesitatea restructurãrii sistemului de subordonare a activitãþii de
asistenþã socialã, cât ºi necesitatea desfiinþãrii unor verigi inoperante, sunt
justificate prin existenþa în sistemul de asistenþã socialã a unor instituþii
ineficiente; este cazul Oficiului Central de Plata Pensiilor aflat în subordinea
MMPS.
Propunem ca activitatea de asistenþã socialã a acestei instituþii sã
treacã în subordinea secretariatului de stat pentru protecþia persoanelor
handicapate - înfiinþat la 13 octombrie a.c. ªi aflat în proces de organizare ºi care, printr-un Oficiu Central de Asistenþã Socialã, sã urmãreascã rezolvarea cererilor sau finanþarea serviciilor de protezare ori de reparaþii proteze
destinate persoanelor handicapate cu venituri mici sau lipsite de venituri.
C. Principiul constituirii unor verigi intermediare necesare
noului sistem de subordonare
Aºa cum am observat, în urma propunerii de desfiinþare a Oficiului
Central de Plata Pensiilor, activitatea de asistenþã socialã desfãºuratã de
aceastã instituþie va trebui sã treacã în subordinea Secretariatului de Stat
pentru Protecþia Persoanelor Handicapate. Acest organism deja existent va
trebui sã colaboreze cu urmãtoarele verigi aflate în subordinea Ministerului
Sãnãtãþii sau MIS:
− inspectoratele ºcolare judeþene ºi Direcþia pentru Ocrotirea Mamei
ºi Copilului - în scopul cunoaºterii nevoilor materiale sau financiare
ale UAS ºi sensibilizãrii guvernului, în orientarea fondurilor
destinate persoanelor handicapate.
Oficiul Central de Asistenþã Socialã, care ar urma sã se subordoneze
Secretariatul de Stat pentru Protecþia Persoanelor Handicapate, va trebui sã
urmãreascã urmãtoarele probleme:
− orientarea corectã a ajutoarelor primite din strãinãtate spre acele
UAS care le solicitã;
− urmãrirea modului de utilizare a fondurilor alocate asociaþilor de
handicapaþi, fãrã a interveni în activitatea socialã desfãºuratã de
acestea;
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− organizarea activitãþii de depistare a persoanelor handicapate;
− constituirea la nivelul Oficiului Central de Asistenþã Socialã a unei
case de comenzi pentru persoanele handicapate;
− aceastã casã de comenzi ar urma sã desfãºoare o serie de
activitãþi cum sunt: aprovizionarea cu alimente, îmbrãcãminte,
încãlþãminte, dar ºi cu obiecte utile handicapaþilor (ceasuri Braille
sau magnetofoane). Aceastã instituþie va trebui sã dispunã ºi de
un parc auto destinat facilitãþii operaþiunilor de expediere la
domiciliul solicitanþilor a produselor necesare lor.
Mijloacele auto vor putea fi închiriate de la societãþile comerciale de
profil, taxele de închiriere urmând sã fie suportate de asociaþiile de
handicapaþi, în funcþie de numãrul de abonaþi.
D. Principiul extinderii evantaiului de servicii destinate
persoanelor handicapate
Este necesarã constituirea unor instituþii specializate care sã asigure
servicii destinate handicapaþilor, în special celor lipsiþi de venituri sau cu
venituri mici. În acest scop, propunem înfiinþarea unei agenþii de supraveghere a persoanelor handicapate, care prin personalul de specialitate sã
ofere servicii de asistare persoanelor lipsite de familie ºi cu venituri mici,
care nu sunt în mãsurã sã angajeze personal de supraveghere.
Fondurile necesare desfãºurãrii acestor servicii vor fi atrase de la
asociaþiile de handicapaþi, în funcþie de numãrul de solicitanþi.
E. Principiul reformulãrii obiectivelor care stau la baza
unor acte normative
Având în vedere faptul cã activitatea de asistenþã socialã este deosebit de complexã, presupunem o reformulare a obiectivelor politicii în domeniul asistenþei sociale; suntem de pãrere cã aceste obiective trebuie sã
vizeze atât asistaþii minori, cât ºi pe cei vârstnici. Polarizarea asistãrii doar
în latura vârstei tinere a handicapaþilor va antrena în timp efecte economice
ºi sociale multiple; aceasta întrucât copiii ºi adolescenþii handicapaþi ajunºi
la vârsta maturitãþii vor avea nevoie de sprijin material ºi financiar.
Iatã de ce legea abandonului care urmeazã sã fie proiectatã va trebui
sã reflecte o politicã socialã eficientã atât pentru prezentul, cât ºi pentru
viitorul tinerilor handicapaþi; abandonul va trebui privit nu doar “stricto
senso” ci, din toate unghiurile pe care le presupune: abandonul familiei de
cãtre tatã, care este singurul susþinãtor legal; abandonul familiei de cãtre
mamã; abandonul copilului sau adolescentului handicapat de cãtre pãrinþi
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care au totuºi posibilitãþi sã-l întreþinã; abandonul vârstnicului handicapat de
cãtre fiii sãi, care dispun de mijloace pentru al întreþine.
Având în vedere atitudinea pe care reprezentanþii persoanelor
handicapate o au faþã de unele profesii (horticultori) suntem de pãrere cã, ºi
sub acest aspect, sunt necesare mãsuri legislative care sã grãbeascã antrenarea handicapaþilor în aceste activitãþi economice utile; legile asistenþei sociale ºi respectiv ale asociaþilor lucrative ale handicapaþilor ºi reprezentanþilor acestora vor trebui corelate cu cerinþele economiei zonale astfel încât
efortul bugetar antrenat sã aibã dublã eficienþã: economicã ºi socialã.
F. Principiul reformulãrii politicii de personal
Aºa cum am vãzut, emiterea unor acte normative care sã reglementeze normele de personal din UAS, nu au fost în mãsurã sã asigure prin ele
însele îmbunãtãþirea situaþiei în acest domeniu.
Iatã de ce, presupunem obligativitatea din partea personalului de
specialitate (cadre sanitare medii sau superioare, psihopedagogi, psihologi,
profesori de culturã fizicã), de a rãmâne o perioadã determinatã în UAS. În
acest scop, e necesarã reglementarea situaþiei perfecþionãrii acestor
specialiºti, dar ºi a personalului administrativ care în prezent e lipsit de
calificare (supraveghetoare, personal care deserveºte blocurile alimentare).
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Anexa nr. 1
Nr. For
crt. tutelar

1
2
3
4
5

MS
MIS
MIS
CCOM
MIS

6 MMPS
7 MMPS

8 MMPS

9 MIS
10 MIS
11 MIS
12 MMPS
13 MMPS
14 MMPS

15 MMPS
16 MMPS
17 MMPS
18 MMPS

UAS
Tip

Nr.

Leagãne copii
65
Case copii preºcolari 79
Case copii ºcolari
165
Centre primire minori 41
Grãdiniþe speciale
minori
43
Cãmine-spital pt. min.
hand. sever + social
23
Cãmine-ºcoalã pt.
hand. psihic moderat
+ social
12
Cãmine-ºcoalã pt.
hand. fizic moderat +
social
2
ªcoli gen. aj.
306
ªcoli gen. speciale
pt. handicap vizual
6
ªcoli gen. speciale
pt. handicap auditiv
16
Centre ºcolare pt.
hand. psihic moderat 10
Centre ºcolare pt.
hand. fizic moderat
2
Centre ºcolare pt.
hand. vizual uºor sau
adapt.
2
ªcoli prof. pt. hand.
14
psihic uºor
ªcoli prof. pt. hand
4
auditiv
ªcoli prof. pt. hand
3
Cãmine-atelier pt.
3
hand. psihic, fizic
moderat + social

CapaciNr.
Grad ocutatea asistaþi pare a caUAS
pacitãþii
(nr. loc)
(nr. asistaþi/nr.loc.
x 100), %
14.800 14.850
100,3
9.714
9.520
98,0
31.600 31.600
100,0
3.750
4.500
120,0

Nr.
Nr. Grad
pers. pers.
nor- real
mat

6.569 3.280 50,0
3.780 2.646 70,0
4.531 2.719 60,0
1.870 374 20,0

3.000

3.000

100,0 1.437

710 50,0

4.237

3.898

2.795

3.400

657
26.347

587
26.347

1.000

1.118

112,0

289

188 65,0

3.000

4.200

140,2 1.086

652 60,0

4.569

5.423

118,7 1.378

690 50,0

1.240

1.252

101,0

231

150 65,0

1.033

1.053

102,0

286

186 65,0

6.096

6.096

100,0

742

519 70,0

1.992
1.363

2.012
738

101,0
54,0

546
613

355 65,0
447 73,0

760

760

100,0

237

155 65,0

92,0 2.266 1.412 62,3

121,6 1.042

470 45,0

89,0 218 130 60,0
100,0 6.814 4.088 60,0
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Nr. For
crt. tutelar

UAS
Tip

Nr.

CapaciNr.
Grad ocu- Nr.
Nr. Grad
tatea asistaþi pare a ca- pers. pers.
UAS
pacitãþii nor- real
(nr. loc)
(nr. asis- mat
taþi/nr.loc.
x 100), %

19 MMPS Cãmine-spital pt.
18
adulþi cu hand. psihic
sever + soc.
3.930
3.733
20 MMPS Cãmine pt. bãtrâni
48
cu hand. psihic, fizic
moderat + social
5.100
4.590
21 MMPS Cãmine-spital pt. bol- 47
navi cronic-somatic +
handicap social
7.629
7.095
22 MMPS Cantine aj. social
93
8.004
8.004
23 MMPS Cãmine pt. pensionari 11
1.039
935
TOTAL
813 144.465 145.521

95,0 2.165

974 45,0

90,0 1.645

822 50,0

93,0 4.155 2.057
100,0 597 434
90,0 235 164
100,4 42.692 2.3651

50,0
73,0
70,0
55,4

Sursa: Date culese de la Direcþia învãþãmânt special a MIS, DGMOC a MS, DIS ºi DAS
a MMPS (Indicatorii au fost calculaþi).
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Anexa nr. 2
Serviciile de protezare prestate de IPOP ºi finanþare
prin intermediul OCPP
Nr.
crt.

Natura protezelor

1. Proteze total
- proteze coapse
- proteze gambã
- proteze genunchi
- proteze braþ
- proteze antebraþ
2. Aparate ortopedice
3. Încãlþãminte ortopedicã
4. Centuri
5. Susþinãtori planetari
6. Reparaþii proteze
7. Reparaþii încãlþãminte
8. Cãrucioare
9. Aparate auditive
TOTAL

Total
1989

2.525
1.072
1.359
48
16
30
2.004
6.575
33
53
1.180
400
411
537
13.748

Din care, pe categorii:
IOVR
Pensionari din
asigurãri sociale
de stat
563
576
1.386
226
213
633
312
321
726
9
26
13
7
1
8
9
15
6
1.714
64
226
4.834
800
941
11
10
12
53
175
553
452
57
219
124
227
27
187
338
23
176
7.972
2.272
3.504

Copii

Sursa: Darea de seamã a activitãþii OCPP pe anul 1989.
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3.4. Serviciile de învãþãmânt
Problema calitãþii învãþãmântului impune abordarea diferenþialã a
urmãtoarelor obiective:
− stabilirea ciclurilor, nivelurilor, treptelor:
− delimitarea raporturilor dintre diferitele trepte de învãþãmânt;
− evaluarea calitãþii fiecãrei trepte în parte:
Stabilirea ciclurilor, nivelurilor, treptelor are în vedere analizarea
situaþiei existente. În raport cu diagnoza întreprinsã se delimiteazã:
− reþeaua de învãþãmânt:
− treptele instituite în raport cu: vârsta, obiectivele specifice;
− oferta asiguratã de serviciile de învãþãmânt sub aspectul gradelor
de pregãtire, ritmului, numãrului etc.
Împãrþirea tradiþionalã a învãþãmântului nostru în treptele:
− preºcolar
− elementar (primar)
− mediu
− liceal
− postuniversitar
− profesional
− de maiºtri
atestã o diversitate moºtenitã, fãrã a fi reevaluatã în raport cu necesitãþile
noii societãþi.
Noua societate este de tip informatic ºi deci impune un fond cultural
minim comun, tocmai pentru a corespunde exigenþelor impuse de acest
nivel modern de organizare a societãþii.
În raport cu o societate cu o civilizaþie de tip informatic se vor impune
câteva cerinþe generale:
− asimilarea unor deprinderi specifice folosirii informaticii;
− formarea ºi fixarea unor deprinderi privind munca independentã,
ca urmare a tendinþei de a restrânge controlul, de a renunþa la
cadrul organizat ºi obligatoriu al desfãºurãrii diferitelor procese de
muncã;
− disponibilitatea pentru comunicare, cooperare, acceptare ºi
promovare astfel;
− acceptarea ºi promovarea dominantã a creativitãþii;
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− asimilarea unui fond informaþional modern, axat pe raporturi ºi
legitãþi nu pe standarde ºi stãri date. În acest sens favorizarea
gândirii corelative, imaginative, capacitatea de a proiecta scenarii
evolutive constituie o precondiþie pentru potenþarea creativitãþii;
− fixarea simþului responsabilitãþii individuale alãturi de cel al
solidaritãþii de grup ºi general umane.
Cerinþele generale au în vedere trãsãturile civilizaþiei de tip informaþie:
− eliminarea structurilor sociale rigide ºi promovarea unor structuri
tip reþea, articulate flexibil în condiþiile unei autoritãþi difuze care
limiteazã sever orice tip de monopol, monopolizarea, în general. În
aceste condiþii o motivaþie axatã pe seturile superioare (stimã,
autodezvoltare) se impune pentru a garanta iniþiativa ºi
creativitatea reclamate în raport cu dinamismul schimbãrilor;
− comunicarea totalã, accesul rapid la informaþii de diferite categorii
ºi domenii fãrã restricþii, astfel încât fiecare sã poatã recompune ºi
înþelege tendinþele evolutive, ºansele oferite la nivel individual ºi
colectiv, problemele existente ºi cele care devin critice pe
orizonturi de timp: imediat, mediu, îndepãrtat. În acest mod
posibilitãþile de manipulare se restrâng, stresul sporeºte ºi impune
deprinderea de a tolera un grad ridicat de stres! Nu ignorarea, ci
acceptarea realitãþilor ºi cãutarea soluþiilor, capacitatea de a privi
sine ira et studio desfãºurarea evenimentelor, abstrãgându-te din
gama intereselor ºi sentimentelor, astfel încât soluþia, totdeauna
parþialã ºi sub o marjã de eroare, sã garanteze tot ceea ce se
putea mai bine în acele condiþii;
− deschiderea faþã de diversitate, flexibilitatea în gândire ºi comportament, disponibilitatea faþã de nou, de promovarea ºi acceptarea
acestuia. Ideile fixe, tradiþiile, modelele acceptate/respinse ca
forme ghid de conservare a statu-quo-ului devin anacronice
blocând schimbarea ºi, deci restricþionând sever însãºi specificul
civilizaþiei informatice care este centratã pe nou, schimbare,
mobilitate. Principii, reguli, disponibilitate pentru gândire corelativã
ºi creativã, rezistenþa la stress ºi capacitatea de a restructura
gândirea, sistemul de valori, promovarea esenþei, interogarea,
imparþialitatea, capacitatea de a cãuta soluþii ºi nu vinovaþii etc.
formeazã trãsãturi comune ºi generale care se impun unui
cetãþean al acestei civilizaþii, pentru a beneficia de roadele ei ºi
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pentru a promova? Cine are dreptate? o întrebare care-ºi pierde
sensul putând fi formulatã în cum se putea face altfel, mai bine?;
− solidaritate umanã, valorilor umanitare, ca urmare a responsabilitãþii comune faþã de viitorul omenirii, formeazã o trãsãturã specificã
cheie. Înþelegerea unicitãþii ºi efemeritãþii fiecãrui om, dreptul la o
viaþã sigurã ºi demnã, respectarea integritãþii persoanei ca ºi a
opþiunilor acesteia, formarea unui mediu al alternativelor ºi
garantarea accesibilitãþii faþã de facilitãþile ºi bunurile existente în
societate, egalizarea ºanselor ºi valorificarea creativitãþii fiecãrei
persoane constituie axe care transformã într-un mod de a fi.
În raport cu aceste cerinþe ale civilizaþiei informatice, devine actualã
aprecierea oportunitãþii menþinerii scindãrii învãþãmântului în trepte, aºa
cum sunt ele azi, sau a necesitãþii reordonãrii lor. Stabilirea treptelor ºi
reluarea periodicã a acestui demers formeazã o condiþie sine qua nonpentru
a garanta calitatea serviciului învãþãmânt.
Delimitarea raporturilor dintre diferitele trepte de învãþãmânt are în
vedere fazialitatea acumulãrilor datoritã unor dependenþe specifice
provocate de: vârstã, aptitudini (dotare ereditarã), provenienþã socialã
(deschiderea culturalã), condiþii ambientale sociale (gradul de egalizare al
ºanselor).
În acest sens se nasc înterbãri:
− liniaritatea educãrii este obligatorie?
− care sunt ºansele,diferenþierea acestora în raport cu dotarea
ereditarã?
− care este “produsul final”/treaptã pentru a garanta cã trecerea la
urmãtoarea fazã este oportunã?
Pot fi formulate ºi alte întrebari, dar cele enumerate pot forma un
punct de plecare în elaborarea problemei: “Dimensionarea raporturilor dintre
treptele învãþãmântului”.
Învãþãmântul tradiþional a promovat liniaritatea: trecerea dintr-o
treaptã în alta, pe baza unor note prag sau unor examene, care au alternat
sub aspectul exigenþei în raport cu locurile disponibile. În acest mod,
folosind criterii cantitativ formale – nota, examenul – s-a ajuns la situaþii
paradoxale ale unor promovãri în condiþiile performanþelor subcritice,
submediocre (treapta I promovatã cu calificative sub 5, în fapt 10 clase
obligatorii). îatã deci cã obiective sociale (generalizarea unor forme de
învãþãmânt) au impus degradarea pragului de promovare, devalorizând
conceptual ideea de calitate minimã, criticã:
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Linearitatea absolutã nu face loc excepþiilor ºi nici acelora care mai
târziu ating o motivare adecvatã pentru a învãþa. Schimbãrile alerte impuse
de civilizaþia informaticã impun restructurarea dintre trepte adãugând
linearitãþii excepþia scurtcircuitãrii unor trepte sub condiþia asimilãrii
cunoºtinþelor ºi fixãrii deprinderilor care ar fi rezultat prin parcurgerea
normalã a acelor trepte. Aceastã achiziþie se poate face prin efort propriu
sau prin frecventarea unor ºcoli special organizate ºi care oferã o pregãtire
rapidã, prin particularitatea programelor ºi calitatea cadrelor didactice (figura
nr. 1).
Scurtcircuitarea unor trepte este de naturã sã instituie ºi condiþii
pentru a echilibra cerinþa egalizãrii ºanselor cu cea a diferenþierii acestora.
Egalitatea ºanselor exprimã un nivel ridicat de civilizaþie are în vedere o
cerinþã morala: fiecare persoanã ar trebui sã dispunã de posibilitatea de a-ºi
valorifica la maximum posibilitãþile. Aceastã normã eticã îºi are fundamentul
atât în faptul cã venim pe lume fãrã sã avem opþiunea acestui eveniment,
cât ºi în faptul cã, considerând inegalitatea ºanselor ereditare, societatea
realizeazã maximum NUMAI dacã fiecare persoanã îºi pune în valoare
dotarea de care dispune. Capacitãþi individuale nefolosite = risipã socialã.
Iatã deci cã o primã responsabilitate de ordin social priveºte valorificarea
pragmaticã a capacitãþii fiecãrei persoanã în acest sens, prin reþeaua
educaþiei, învãþãmântului, societatea oferã fiecãrei persoane posibilitatea de
a deveni conºtientã de capacitãþile sale ereditare, apoi garanteazã
dezvoltarea acestor aptitudini, dublarea acestora cu deprinderi specifice ºi
înarmând cu un fond de cunoºtinþe care fac convertibile atributele din dotare
în valori utile sociale. Realizarea valorificãrii maxime a capacitãþii ereditare
impune, pe lângã o reþea de învãþãmânt adecvatã, statuarea ºi instituirea
unui cadru sociabil favorabil învãþãrii pozitive. Iatã deci cã motivarea
promovatã în plan social va forma un factor cheie în mãsura în care asigurã
primatul muncii, garanteazã ºansa ca existenþã, standardul ei material, sã
depindã cu prioritate de efortul individual. Pe de altã parte, tocmai pentru cã
nu ne alegem dotarea ereditarã, se impune a garanta un prag critic al
bunãstãrii. Condiþiile pentru a face posibilã angrenarea în muncã fãrã
mijloace exterioare (de facturã coercitivã) reclamã instituirea unui drept de a
decide asupra rodului propriei munci dar individual de a satisface un anume
nivel critic de civilizaþie (anumite cerinþe minime pentru a pretinde cã trãim
în acest secol în Europa, într-o civilizaþie informaticã). În caz contrar, statul
compenseazã ºi ridicã câºtigul individual impus de pragul critic de
bunãstare.
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Pentru a fi posibile scurtcircuitãrile devine obligatorie definirea faþã de
“produsul final” al fiecãrei trepte. Deci persoane care absolvã o anume
treaptã, ce caracteristici minime de ordin calitativ ar trebui sã deþinã? Fãrã a
defini “produsul final”/treaptã nu este posibilã scurtcircuitarea pentru cã nu
existã un etalon care sã ofere posibilitatea aprecierii posibilitãþii de a
accepta ori nu promovarea în formã ulterioarã de învãþãmânt vizatã.
Scurtcircuitarea impune, de asemenea, renunþarea la folosirea unor
performanþe ºcolare, mãsurate prin note, drept criteriu al selecþiei ºi
apelarea la testarea: aptitudinilor, deprinderilor, cunoºtinþelor de profil care
ar fi trebuit sã fie fixate în raport cu treapta consideratã.
Figura nr. 1. Scurtcircuitarea treptelor - alternative
pre- primar mediu
ºcolar

profesional

liceal

de mai- postºtri
liceal

univer- postuniversitar
sitar

clasic
scurtcircuit

O altã alternativã comparativ cu scurtcircuitarea poate rezulta din
promovarea unei durate glisante pentru fiecare treaptã. Deci, instituirea
unor probe de promovare (mãsurând aptitudini, deprinderi ºi cunoºtinþe), la
alegerea fiecãrei persoane, care prin satisfacere conferã dreptul de a trece
în treapta superioarã este de naturã a imprima o duratã variabilã, adaptatã
diferenþierii ereditare ºi sociale. În plus se poate apela ºi la posibilitatea
urmãririi în paralel a unor trepte similare, sau în cadrul aceleiaºi trepte a
unor forme diferite de învãþãmânt (ex. student, dar în paralel cursant la o
formã complementarã ori de altfel de învãþãmânt postliceal; doctorand, dar
ºi student la o altã facultate; student-student etc.).
Iatã deci alternative de scurtcircuitare (fig.1):
− direct verificare ºi admitere în trepte învãþãmânt mediu;
− direct verificare ºi admitere în liceu;
− direct verificare ºi admitere în treapta învãþãmânt postliceal;
− direct verificare ºi admitere postliceal-postuniversitar (crearea unor
noi forme de postuniversitar, pe lângã doctorand, precum specialist, expert în etc., chiar doctorand; în mãsura în care absolventul
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postliceal dispune de: aptitudini, deprinderi, cunoºtinþe corespunzãtor exigenþelor “produs final”/facultatea similarã, de resort).
Flexibilitatea indusã relaþiei de învãþãmânt, prin aceste mãsuri, are în
vedere o societate extrem de diversificatã în care dominã producãtorii –
proprietari, pentru a exista garanþia folosirii specialiºtilor dominant/strict în
acord cu capacitatea lor ºi nu dependent de lanþul mafiotic al relaþiilor. În
aceste condiþii angajarea din complezenþã va provoca la final falimentul.
Mai mult, însãºi reþeaua învãþãmântului va cuprinde instituþii de stat,
particulare, fundaþii publice ºi astfel competitivitatea se va accentua în
favoarea unei prestaþii de calitate pe ansamblu.
Posturile vor fi ocupate prin concursuri publice, bursele (de stat,
particulare, fundaþii), vor fi, de asemenea, anunþate la concurs ºi deci se vor
forma condiþii pentru a garanta promovarea calitãþii prin natura legislaþiei
structurilor ºi practicilor efective. Studierea fiecãrei trepte în parte va evalua
starea existentã. Se va preciza alternativa de viitor dorit ºi în raport cu
aceasta se va proceda la proiectarea unei prospective determinând
schimbãrile ce se impun cantitativ/calitativ. Cunoaºterea factorilor de intrare
ºi a exigenþelor calitative privind “produsul final”/treapta în cauzã face
posibilã identificarea axelor ºi dimensiunilor care vor decide, în esenþã,
calitatea învãþãmântului prestat în respectiva treaptã), deci calitatea
serviciului învãþãmânt/treapta consideratã).
Iatã deci, indiferent de treapta consideratã, cã modular o abordare
calitativã a serviciului învãþãmânt/treaptã va viza:
− identificarea elementelor structurale (elevi, cadre didactice,
interacþiune elevi cadre didactice + condiþii ambiante de mediu);
− separarea factorilor de intrare ºi precizarea variaþiilor tolerabile cât
ºi a pragurilor critice care impun schimbarea mãsurilor intervenþie;
− etalonarea “produsului final”/treaptã în sensul comensurãrii
atributelor cheie, a nivelurilor obligate/atribut, cât ºi a posibilitãþilor
de comensurare (atribut x atribut).
Mai mult, starea prezentatã (diagnoza) poate fi extinsã sau nu, deci
pentru fiecare treaptã se cere evaluatã oportunitatea ºi viabilitatea
(longevitatea) stãrii practicate curent.
Cu titlu de exemplu treapta învãþãmânt preºcolar prezintã alternative
diferenþiale dupã vârstã (creºe, grãdiniþe) care, de asemenea, oferã
alternative. Spre exemplu, grãdiniþele sunt cu orar redus sau cu orar
prelungit. Indiferent de formã, pãrinþii aduc copii la grãdiniþã sau vin singuri.
Integrarea serviciilor ºi complementarea lor poate determina sporirea
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atractabilitãþii, de exemplu, grãdiniþe care asigurã transportul, preluând la
ore fixe ºi aducând tot la ore fixe copii la domiciliu. Mai mult, grãdiniþe tip
tabere de varã, grãdiniþe cu orar permanent, sãptãmânale, ar oferi
posibilitatea pãrinþilor de a desfãºura activitãþi complexe sociale fiind
degrevaþi de grija copiilor pe anumite intervale, în condiþiile unui învãþãmânt
de calitate diferenþiat în raport cu dotarea ereditarã. Activitãþi suplimentare,
în raport cu dotarea ereditarã pentru a potenþa aptitudinile celor care le
posedã ºi pentru a compensa lipsa unor aptitudini pentru cei cu o dotare
deficitarã. În aceste condiþii salarizarea personalului din învãþãmânt devine
o problemã-cheie. Salarizarea pe ansamblu se cere revizuitã ºi ridicatã,
apoi pentru aceleaºi grade didactice se cere o diferenþiere a câºtigului,
astfel încât cei care fac un efort deosebit sã fie remuneraþi ca atare. Nu
numai prin diversitatea formelor de reþea (stat, particulare, fundaþii, dar chiar
în una ºi aceeaºi formã, pentru unul ºi acelaºi grad didactic se cere o
diferenþiere a câºtigului în raport cu calificarea (mai puþin) ºi cu
performanþele obþinute (mai mult).
Abordãrile calitative ale serviciului învãþãmânt sunt deci complexe ºi
condiþionate de problema vizatã.
Fiecare problemã impune studii specifice pentru a delimita axe ºi
dimensiuni care compun calitatea respectivei trepte de învãþãmânt.
Abordarea global a învãþãmântului raporturi între trepte, ridicã
probleme calitative specifice. De asemenea, împãrþirea în trepte ºi lãrgirea
accesului prin eliminarea ori limitarea linearitãþii promovãrii dintr-o treaptã în
alta, de asemenea, reclamã abordãri calitative specifice.
Fiecare treaptã în parte impune abordãri calitative larg ºi accentuat
diferenþiate. Spre exemplu, ne-am oprit în aceastã etapã a cercetãrii, asupra
învãþãmântului superior cãutând sã semnalãm complexitatea abordãrii
calitative care este reclamatã de aceastã treaptã. Fiecare treaptã dispune
de un specific care în comun prezintã complexitate, astfel încât abordarea
calitativã devine posibilã numai prin studii anume elaborate.
Ideea urmãtoare clarificãrii acestor aspecte va surveni problema
dirijãrii dinamici din învãþãmânt în mod corelat cu evoluþia socialã ºi
economicã. Modul de articulare a învãþãmântului la dinamica nevoilor
individuale dar ºi sociale, pe orizont mediu ºi îndepãrtat formeazã tot o
problemã legatã de calitatea serviciului în învãþãmânt.
Desfãºurarea unor cercetãri simultane diferite: vizând calitatea
învãþãmântului ºi urmãrind calitatea acordãrii învãþãmântului cu dinamica
socioeconomicã poate compune o strategie programaticã dar reclamã forþe
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ºi mijloace care impun o restructurare a gândirii în plan macrosocial
înþelegând actualmente învãþãmântul este veriga majorã a garantãrii
evoluþiei în cadrul serviciilor, iar serviciile sunt veriga majorã a evoluþiei în
cadrul societãþii.
3.4.1. Axe calitative ale serviciului învãþãmânt superior
Învãþãmântul superior reuneºte procese de facturi diferite care se
desfãºoarã simultan ºi care asigurã realizarea rolului major de a garanta
formarea ºi fixarea capacitãþii de expert.
Procesele ajutãtoare cât ºi cel principal formeazã axe în raport cu
care poate fi evaluatã calitatea.
Axele sunt:
− informativ-formativ a calitãþii de expert – axa educativã propriu-zisã
(axa majorã, principalã);
− cercetarea ºtiinþificã;
− asigurarea selectãrii (candidaþi, personal didactic, personal
ajutãtor);
− asigurãrii bazei materiale (realizarea investiþiilor necesare pentru
spaþiile de învãþãmânt, pentru susþinerea existenþei studenþilor,
pentru cadrele didactice ºi personalul ajutãtor);
− prestaþii (consulting, analize diagnostic, proiecte etc.);
− relaþii cu publicul;
− editorialã ºi informativã (publicare periodicã, materiale didactice,
sinteze, buletine informative etc.).
− axa majorã ºi axele ajutãtoare se intercondiþioneazã realizând
împreunã rolul de asigurare a progresului social, prin garantarea
asigurãrii nevoilor de cadre calificate.
− învãþãmântul superior prin formarea ºi fixarea calitãþii de expert
asigurã în esenþã o prestare complexã de servicii.
Prestarea constã din:
− transmiterea ºi consolidarea unor informaþii. Se constituie o “bancã
cu date” cu un profil ºi structurã diferenþiate în raport cu profesia
vizatã;
− formarea ºi fixarea unor deprinderi. Se realizeazã o sensibilizare
faþã de aptitudinile favorabile respectivei profesii ºi prin exerciþii
repetate se asigurã constituirea unor comportamente profesionale
favorabile;
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− identificarea, acceptarea ºi fixarea atitudinilor. Sensibilizarea faþã
de relaþia atitudine-comportament, sesizarea divergenþelor care
impun schimbarea. Promovarea conºtientizatã a atitudinilor
dominant umane;
− flexibilitate ºi deschidere faþã de diversitate. Înþelegerea rolului
acestor precondiþii pentru cooperare ºi prestare creativã a profesiei
reclamã structuri organizatorice ºi practici curente în predare
mobile ºi multiple;
− selectarea ºi acreditarea unui sistem de valori umaniste cheie.
Echilibrarea valorilor individuale cu cele colective, ºi a confirmãrilor
prin viaþa de zi cu zi ca o garantare a instituirii în final a unei
capacitãþi de expertizã de ridicat nivel.
Capacitatea de expertizã constã din: cunoºtinþe teoretice profesionale
ºi generale + capacitate de valorificare pragmaticã ºi experienþã + orientare
dominantã ºi consecventã spre valorile umaniste.
Iatã deci cã un specialist care ºtie ºi face anumite operaþii, activitãþi
specifice nu este un expert dacã încalcã norme umaniste.
Dacã se acceptã cã finalul procesului de formare prin învãþãmântul
superior este instituirea capacitãþii de expert în cazul fiecãrui absolvent,
atunci devine clar cât de complex este acest serviciu.
În primul rând, revenind la dimensiunile prestãrii de serviciu specifice
învãþãmântului superior devine evidentã întrebarea: toate atributele
analizate vor rãmâne neschimbate în decursul întregii perioade active din
viaþa profesionalã?
În fapt, timpul promoveazã schimbãri multiple:
− cunoºtinþele acumulate, acele date, informaþii care constituie
fundamentul unei profesii se modificã. Acumularea cunoºtinþelor sa realizat în ritmuri diferite, dar în continuã creºtere. Astfel, de la
10 mii de ani timpul necesar dublãrii cunoºtinþelor s-a ajuns la 15
ani în 1960. Astfel, este legitim a ne întreba: care urmeazã sã fie
raportul în procesul predãrii între formativ ºi informativ? Deci, ce sã
deþinã prioritate transmiterea datelor, informaþiilor de profil (privind
elemente, niveluri, raporturi etc.) sau explicitarea raþionamentelor,
formarea acelei gândiri profesionale care face posibilã stãpânirea
ºi înþelegerea mobilitãþii?
Rãspunsul la aceastã întrebare a prezentat diferenþieri absolutizând
fie dimensiunea informativã, abundenþa datelor, a concretului în detrimentul
raþionamentelor, logicii, fie dimensiunea formativã, predominând explicitarea
gândirii profesionale implicate în perfectarea, exercitarea profesiei.
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Succesiunea tehnologiilor, modificarea tehnicilor etc. impun adaptãri,
încât vechile deprinderi profesionale pot deveni frâne în promovarea noului.
Cu cât deprinderile sunt mai profund schimbate, cu atât o profesie reclamã
deprinderi specifice mai numeroase etc., cu atât mai marcantã va deveni
rezistenþa la schimbare.
Atitudinile ca opþiuni faþã de alternative, ca judecãþi de valoare, ca
poziþii adoptate în situaþii profesionale limitã semnaleazã preferinþe, direcþii
posibile în orientarea comportamentului în niciun caz atitudinile nu constituie
viitoare certitudini comportamentale. Tocmai de aceea devine oportunã
întrebarea “care atitudini pot forma obiectul unui proces de învãþãmânt de
calitate? Probabil însãþi conºtientizarea atitudinilor profesionale ca
acceptare, existenþã ºi relativitate formeazã finalitatea prestãrii de serviciu
în cursul anilor de studiu.
Valorile acreditate social sau modificat treptat. Tocmai de aceea se
impune întrebarea: care sistem de valori umaniste? Cultura europeanã
plaseazã OMUL în centrul realitãþii ºi tocmai de aceea viaþa acestuia ºi
drepturile consfinþite prin declaraþia ONU ºi conferinþele aferente formeazã
cadrul permanent în definirea identificãrii valorilor umaniste.
Iatã deci un prim paradox prestarea de serviciu realizatã prin
învãþãmântul superior vizeazã formarea ºi instruirea, instituirea calitãþii de
expert, iar practicarea profesiei reclamã mobilitate, adaptare, formare ºi
informare continuã “în faþa ta ai mereu un elev, pe tine însuþi” (N. Iorga).
O primã constatare în acord cu acest paradox: în fapt nu ceea ce s-a
acumulat, cât capacitatea de a acumula, nu ceea ce se ºtie cât deschiderea
faþã de cunoaºtere, nu metode de a acþiona, ci posibilitatea de a deprinde
noi metode, de a alege pe cele potrivite în raport cu specificul particularului
dat etc., iatã ce conteazã în fond.
De aici, devine clarã oportunitatea precizãrii conceptului de calitate a
învãþãmântului superior.
În aceastã direcþie devine necesar a rãspunde întrebãrilor:
− care sunt pãrþile implicate în proces?
− câte tipuri de procese se deruleazã?
− care sunt factorii de intrare, cei de ieºire?
− ce conexiune este între pãrþile implicate, câte roluri, câte obiective?
Pãrþile implicate sunt studenþii ºi cadrele didactice. Totuºi, delimitarea
impune a preciza faza iniþialã a admiterii în învãþãmântul superior când este
vorba de o triere de o selecþie dintr-un eºantion de candidaþi, cât ºi faza
finalã când e vorba de orientarea spre practicarea meseriei ºi este vorba de
absolvenþi.
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Convertirea candidaþilor în studenþi aduce în prin plan noþiunea de
calitate, ºi anume a procesului de selecþie.
În general, se cunosc mai multe alternative:
− admiterea fãrã examen de admitere ºi selectarea pe parcurs;
− admiterea pe bazã de teste care asigurã mãsurarea capacitãþilor
necesare viitoarei profesii;
− admiterea pe bazã de examene speciale privind anumite materii ºi
praguri determinate de cunoaºtere.
Dependent de alternativa reþinutã în procesul de selecþie se va ajunge
ºi la asigurarea unui eºantion de studenþi potrivit ori nu. Nu se poate
desprinde conceptul de calitate a învãþãmântului superior de conceptul de
calitatea studenþilor. În fapt, rezultatele finale depind de o interacþiune
multifactorialã: cadre didactice, dotare + tehnici pedagogice, studenþi +
motivare, capacitate, aspiraþii, oreta socialã + mobilitate profesionalã +
ºanse imediate ºi de perspectivã sun raport profesional etc. iatã deci cã
studenþii, calitãþile acestora, condiþioneazã evaluarea calitãþii învãþãmântului
superior. Orice capacitate individualã insuficient folositã semnaleazã o
pierdere socialã irecuperabilã?
Din acest punct de vedere calitatea selecþiei studenþilor pe profiluri
formeazã o componentã sine qua non pentru mãsurarea calitãþii învãþãmântului superior, ca serviciu constructiv + formativ a viitorilor specialiºti.
Faza finalã vizeazã orientarea spre practicarea meseriei.
O modalitate curentã în evaluarea calitãþii învãþãmântului superior
constã din aprecierea performanþelor noilor specialiºti.
Aceste performanþe sunt o variabilã rezultativã, dependentã de
capacitatea de expert asiguratã prin învãþãmânt, dar ºi de specificul locului
de muncã, adicã conteazã calea aleasã pentru practicarea meseriei.
Mai adãugãm cercul vicios: considerãm expert persoana care
confirmã prin performanþã iar performanþele depind de fapt ºi de un set de
factori exteriori procesului instructiv-formativ, desfãºurat în învãþãmântul
superior.
Cadrele didactice, de asemenea, impun considerarea a douã faze
extreme privind: selectarea ºi/sau promovarea lor cât ºi pensionarea sau
trecerea în alte domenii de practicare a profesiei. Selectarea ºi/sau
promovarea cadrelor didactice formeazã cheie pentru a garanta corpului
didactic.
Calitatea personalului didactic între limitele funcþionale (selectare/promovare ºi pensionare, retragere) depinde de un se de caracteristici:
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− informare, noutate, actualitate, ritm de actualitate, grad de
valorificare etc.
− capacitate de transmitere (sugestivitate, capacitate de menþionare
a interesului, noutate, claritate, dominanþã creativã)
− forþã exemplificativã (raport abstract/concret, particularizãri experienþã proprie/ experimente din literaturã etc.)
− eticã profesionalã (unitate vorbã/fapte, generalizãri fundamente,
dialog ºi recunoaºtere deschisã a minusurilor când apar etc.
− disponibilitatea pentru cooperare (antrenarea celorlalþi, activitãþi
comune extradidactice – cercetare, sinteze bibliografice, schimb
de experienþã etc.).
Menþinerea competitivitãþii calitative presupune existenþa unei presiuni
exterioare ºi a unei curiozitãþi ºi interes profesional propriu.
Se poate deci remarca cu privire la pãrþile implicate: studenþi, cadre
didactice cã:
− evaluarea calitãþii învãþãmântului implicã normal considerarea unei
calitãþii prealabile, derivate din sisteme specifice de selectare (atât
pentru studenþi, cât ºi pentru cadrele didactice);
− aprecierea calitãþii procesului informativ-formativ prin intermediul
performanþelor depinde de domeniile de practicare a meseriei, dar
ºi de condiþiile asigurate pentru fiecare loc de muncã etc.;
− mobilitatea pãrþilor nu tempereazã cu nimic aportul deosebit al
calitãþii individuale a pãrþilor (studenþi, cadre didactice) asupra
calitãþii învãþãmântului în ansamblul sãu;
− dincolo de individualizarea calitãþii pãrþilor (studenþi, cadre
didactice) devine esenþialã convenienþa, interdependenþa dintre
aceste pãrþi în procesul instructiv formativ.
Procesele care se consumã în cadrul serviciului instructiv-formativ privesc activitatea didacticã ºi activitatea extradidacticã. În cazul activitãþii didactice procesele pot fi individualizate în raport cu obiectivele vizate:
− învãþarea referindu-se la participarea la cursuri, dar ºi la
autoinstruirea prin biblioteci, discuþii etc.;
− deprinderea îndemânãrilor practice privind practica în producþie,
dar ºi exercitarea meseriei prin angajare temporarã;
− cooperarea în cazurile în care se impune rezolvarea unor
probleme în echipã pentru a forma deprinderile muncii colective.
În cazul activitãþilor extradidactice procesele pot fi individualizate tot în
raport cu obiectivele vizate:
− consumarea timpului liber pentru distracþii, excursii, filme etc.;
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− asigurarea hranei ºi realizarea odihnei;
− comunicarea ºi informarea generalã, prieteni, colegi etc.;
− viaþa personalã ºi intimã etc.
În general, procesul instructiv-formativ putem separa factorii sub
aspectul rolului lor în: factori input ºi factori output.
Factorii pot privi elemente diferite ºi se poate realiza detalierea
acestora în grade diferite. Restrângând analiza exclusiv la procesul
educativ-instructiv-formativ factorii pot fi:
• de intrare (input):
− studenþi;
− condiþii ambiante de studiu;
− personal didactic de ieºire.
• de ieºire (output):
− capacitatea de expertizã;
− impact individual;
− impact colectiv.
Impactul individual priveºte: motivaþia, aspiraþiile, disponibilitatea
pentru integrare/aliniere, creativitate, iniþiativã/ asumarea responsabilitãþilor,
deschidere spre învãþare/fixare etc.
Impactul colectiv priveºte: toleranþa ºi flexibilitatea faþã de diversitate,
respectul ºi încrederea mutualã, disponibilitatea spre comunicare,
altruismul/egocentrismul etc.
Într-o abordare globalã elementele analizate pot servi pentru a
identifica obiectivele generale în orientarea procesului educativ instructivformativ (C.R. Doll, p. 134):
a. Dimensiuni intelectuale:
− fixarea cunoºtinþelor: concepte, fond informaþional;
− comunicarea cunoºtinþelor: transmiterea ºi achiziþia deprinderilor;
− crearea cunoºtinþelor: obiceiuri-discriminare ºi imaginaþie;
− dorinþa de cunoaºtere: valori, dragoste de carte.
b. Dimensiuni sociale:
− om la om: cooperarea în relaþiile zilnice;
− om-stat: drepturi civice + datori;
− om-þarã: loialitate faþã de patrie;
− om-lume: finalul relaþiilor dintre oameni.
c. Dimensiuni individuale:
− fizice sãnãtate corporalã ºi dezvoltare;
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− emoþionale: sãnãtate mentalã ºi stabilitate,
− morale: integritate moralã (eticã);
− estetice: preferinþe culturale ºi în timpul liber.
d. Dimensiuni ale productivitãþii:
− dotarea: selectivitate − informare ºi ghidare;
− dotarea-formarea: educarea ºi angajarea;
− gospodãrie ºi familie: gestiune, execuþie, viaþã de familie;
− consumul: cumpãrãturi, vânzare, investiþie.
Se pot remarca cã prin considerarea altor procese se pot delimita noi
obiective generale de asemenea raporturile dintre pãrþi alterneazã în funcþie
de procesele considerate.
Spre exemplificare ne vom mãrgini doar la procesul educativinstructiv-formativ.
Într-o primã abordare considerãm raporturile dintre pãrþile implicate:
studenþi ºi cadre didactice (figura nr. 2).
Se poate constata cã pentru cunoaºterea pãrþilor se cer elaborarea
unor liste cu probleme, cu atribute, caracteristici pentru fiecare element în
parte. De asemenea, aceste liste (de atribute – caracteristici ºi probleme, se
vor întocmi ºi pentru a evalua specificul covarianþei studenþi-cadre didactice.
Tendinþa de a limita aspectele calitative exclusiv la studenþi cadre didactice
ºi interacþiunea dintre acestea restrânge cadrul interdependenþelor în mod
forþat ºi de aceea apare utilã considerarea ºi a specificului din amonte
(selectarea ºi/sau promovarea pentru studenþi ºi respectiv cadre didactice
cât ºi din aval pensionarea ºi respectiv retragerea).
În acest mod apare clar cã prin calitatea învãþãmântului superior cu
exclusivitate pentru procesul educativ-instructiv-formativ sunt vizate
dimensiuni calitative multiple privind:
− studenþii;
− condiþiile ambiante de studiu;
− cadre didactice.
Aceºti factori de input într-un proces specific ºi dependent de
obiectivele vizate vor fi convertiþi în variabile de output care condenseazã în
fapt aspectele calitative cheie vizând eficacitatea procesului educativ
instructiv formativ.
Capacitatea de expertizã, impactul individual ºi impactul colectiv
ridicã probleme specifice de mãsurare, de evaluare.
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În general, înainte de întreprinderea unui studiu practic este
preferabilã testarea pe eºantioane pilot în raport cu atributele vizate, cu
procesele considerate ºi pentru procesele selectate.
Modelarea conceptualã a calitãþii învãþãmântului superior formeazã
un prim pas în elaborarea studiului ºi se poate considera încheiatã când
toate procesele ce compun sfera învãþãmântului superior vor fi abordate ºi
concretizate în modele specifice.
Figura nr. 2. Model conceptual al evaluãrii calitãþi învãþãmântului
superior: studenþi-cadre didactice
selectare

STUDENÞI

selectare ºi/sau promovare

x

repartizare

PERSONAL DIDACTIC

pensionare/retragere

CALITATE ÎNVÃÞÃMÂNT
SUPERIOR
x = interacþiune privind procese ºi raporturi complexe: de compunere (calitate cadre
didactice - compensare lipsã calitate studenþi); calitate studenþi - lipsã calitate
personal didactic etc.); de potenþare (calitate cadre didactice x calitate studenþi); de
facturã regresivã (lipsã calitate personal didactic x lipsã de calitate studenþi).

În fapt procese sunt mai complicate pentru cã:
− studenþii nu sunt o masã omogenã, ci se supun – indiferent de
alternativa de selectare – legii unei reparaþii ºi deci vor prezenta
diferenþieri calitative (cu atât mai marcante, cu cât selectarea lor va
fi mai aleatoare în raport cu atributul capacitate de a învãþa);
− cadrele didactice nu sunt omogene sub aspect calitativ (atribut cu
atât mai evident cu cât sistemul de selectare ºi/sau promovare va
prezenta o mai restrânsã corespondenþã cu obiectivul final
capacitatea de predare creativã);
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Figura nr. 3. Model conceptual evaluarea calitãþii procesului
educativ-instructiv-formativ învãþãmânt superior
FACTORII DE INTRARE (INPUT)
DIMENSIUNI (AXE) INTRARE

DIMENSIUNI (AXE) IEªIRE
VARIABILE OUTPUT

X CAPACITATEA DE
EXPERTIZÃ

X STUDENÞI

X CONDIÞII AMBIENTALE
DE STUDIU

X PERSONAL DIDACTIC

PROCES
EDUCATIVINSTRUCTIVFORMATIV
OBIECTIVE

X IMPACT INDIVIDUAL

X IMPACT COLECTIV

CALITATE ÎNVÃÞÃMÂNT
SUPERIOR

Concluzii
1. Calitatea invãþãmântului superior poate fi apreciatã numai
considerând interdependenþele din amonte în aval;
2. Calitatea învãþãmântului superior se constituie drept o variabilã
rezultativã complexã reunind dimensiuni calitative multiple în raport cu
procesele considerate atât în raport cu activitãþile didactice cât ºi cu
cele extradidactice;
3. Proiectarea ºi executarea unor experienþe reclamã clarificãri sub
aspectul modelãrii, elemente ºi interdependenþe, al elaborãrii listelor –
cu atribute, cu probleme ºi al efectuãrii unor studii-pilot pentru a
dimensiona instrumentele de mãsurare;
4. Calcularea unor indicatori ai calitãþii învãþãmântului superior obligã la:
definirea tuturor dimensiunilor calitative specifice activitãþilor din
învãþãmântul superior, în funcþie de procesele derulate, stabilirea
indicatorilor specifici/proces ºi identificarea unui algoritm specific de
combinare a indicatorilor de calitate parþiali pentru a obþine un indice
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global care sã reflecteze calitatea generalã a învãþãmântului,
dependent de variabilitatea factorilor ºi multitudinea dimensiunilor
calitative considerate;
5. Trecerea la efectuarea studiilor pilot obligã la detalierea prin modelare
de tip conceptual ºi conceptual-operaþional (Stegãroiu, Lazãr,
Olteanu, 3) ºi a celorlalte procese specifice învãþãmântului superior.
3.4.2. Studiu-pilot
Pentru a realiza o continuare a imaginilor studenþilor cu privire la
calitatea învãþãmântului s-a optat pentru identificarea preocupãrilor acestora
în raport cu procesul informativ-formativ-educativ. Facultãþi diferite
(economie, istorie specializare sociologie) aplicând aceeaºi tehnicã au
format structura eºantionului pilot.
Studenþii au avut latitudinea sã formuleze douã întrebãri privind
învãþãmântul superior.
Ipoteza consideratã: numãrul redus de întrebãri (douã) va obliga la
formularea problemelor care cu adevãrat preocupã intens persoana în
cauzã în acelaºi timp comparând tendinþele de ansamblu ale celor douã
facultãþi devine posibilã evidenþierea sensibilizãrii provocate de formarea
profesionalã.
Urmãrind rezultatele obþinute (tabelele nr. 1 ºi 2) se pot constata
urmãtoarele:
− preocupãrile studenþilor reflectã o diversitate de preocupãri cu o
tendinþã de corelare numai în cadrul studenþilor economiºti
(datoritã numãrului);
− studenþii economiºti sunt interesaþi cu precãdere de: relaþiile
studenþi-cadre didactice; modul de predare, utilitãþile practice
asigurate la terminarea facultãþii, rolul frecventãrii cursurilor ºi
seminariilor, structura programelor (a disciplinelor) ºi baza
materialã asiguratã. Între preocupãrile accidentale se pot distinge
11 categorii (22,9%) ceea ce denotã un univers neunitar al
colectivului, o restrânsã comunicare profesionalã, lipsa unor
orientãri curente asupra problematicii învãþãmântului superior:
− studenþii cu specializare în sociologie se manifestã ca un grup
neunitar, fãrã preocupãri comune;
− comparând preocupãrile celor douã eºantioane devine clarã
tendinþa studenþilor specializaþi în sociologie de a privi impactul

410
învãþãmântului în direcþia modificãrilor ºi cauzelor profunde, de
esenþã.
Tabelul nr. 1
Preocupãrile studenþilor economiºti
Natura preocupãrii

Frecvenþa
Absolutã Relativã
Modul de predare
7
14,6
Relaþii profesor-student
10
20,8
Impactul frecvenþei
3
6,2
Criteriile de notare (acordarea notei)
2
4,2
Oportunitatea formei seral
2
4,2
Interes pentru discipline
2
4,2
Abilitãþile practice asigurate
5
10,3
Structura programelor (raport discipline)
3
6,2
Mediul ºi baze tehnico-materialã
3
6,2
Aportul unei discipline în formare
1
2,1
Lipsa de unitate studenþi
1
2,1
Vârsta la care persoana devine conºtientã de rolul învãþãrii
1
2,1
Posibilitatea de a decide în alegerea cadrelor didactice
care vor preda
1
2,1
Criterii negociabile în promovarea cadrelor didactice
1
2,1
Cauza materiilor fãrã legãturã cu profesia
1
2,1
Modalitãþile de înþelegere a materiilor de cãtre studenþi
1
2,1
Aportul educaþiei primite în familia asupra performanþelor
din învãþãmânt
1
2,1
Cauzele menþineriiconþinutului majoritãþii disciplinelor deºi
denumirile s-au schimbat
1
2,1
Problema admiterii
1
2,1
Profilul economistului anului 2000
1
2,1
Total
481
100,0

1

Eºantionul a cuprins 24 studenþi anul IV economie ºi deci, având în vedere posibilitatea
de a formula douã întrebãri, dimensiunea de calcul a devenit 48 (24 x 2 = 48), redând
posibilitatea totalã a întrebãrilor formulate.
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Tabelul nr. 2
Preocupãrile studenþilor istorie, specialitatea sociologie
Natura preocupãrii
Reformularea sistemului motivaþional student-cadru didactic
Posibilitatea de a realiza integrarea practicã profesionalã din
anul I
Autonomia universitarã
Perspectivele garantate dupã terminarea anilor de studii
Natura raportului promovat prin educaþie informare, formare cu
privire la identitatea personalã/identitatea naþionalã
Rolul unei anume discipline în formare
TOTAL

Frecvenþa
Absolutã Relativã
1
16,7
1
1
1

16,7
16,7
16,7

1
1
6

16,6
16,6
100,0

Eºantionul cuprinde trei studenþi (deci întrebãri totale = 6).

3.5. Serviciile culturale
Este îndeobºte cunoscutã cã, de milenii, omul trãieºte în acelaºi timp
în mijlocul naturii ºi al culturii. ªi dacã natura înseamnã mai întâi de toate
ceva care a apãrut, a crescut, “de la sine fãrã intervenþia noastrã ºi ceea ce
lãsãm pe seama propriei sale creºteri”1, cultura este ceva care depinde în
primul rând de om, este o creaþie proprie a omului.
“Rãsãrit” în mijlocul naturii, omul i se opune, pune întrebãri,
constrânge, simþindu-se constrâns, provoacã procesul dual fãrã sfârºit
dintre subiect ºi obiect, dintre el însuºi ºi ceea ce-I este exterior lui.
În centrul dualismului subiect-obiect, apare ideea de culturã, la baza
cãreia se aflã înainte de toate G. Simmel “un fapt intern, care, ca întreg,
poate fi exprimat numai în pilde ºi destul de estompat: ca drum al sufletului
cãtre sine însuºi”.2
Spiritul nãscut din combinaþia specificã a nonspiritualului îºi pune
pecetea asupra acestuia, revendicându-l. Consecinþele acestui fapt pot fi
înãlþãtoare sau nefaste. Autocontrolul apare ca o necesitate.
1
2

Rickert, H., Grunt probleme der Philosophie, Tübingen, 1936, p. 154.
Simmel, Georg, Philosophische Kerltur (Gesammelte Essais). Dritte Anflage, Postdam,
Gustaw Kipenheuer Verlang, p. 236-237.
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Provocat de îndoialã, de întrebãri, de nevoile umane, spiritul apare ca
o consecinþã care se va modifica mereu, pe mãsura îmbogãþirii cu noi
cunoºtinþe, care provoacã noi nevoi, noi interese, noi motivaþii, noi întrebãri.
ªi aceastã mãrturie sensibilã a spiritualitãþii omului este ceea ce se
numeºte culturã. Omul ºi cultura constituie un cuplu inseparabil. Prin
definiþie nu existã culturã fãrã om, dar niciom fãrã culturã.
Cultura atestã, pe de o parte, cã spiritul este fecund, comunicativ,
capabil sã penetreze ºi sã cucereascã materia s-o spiritualizeze – ºi, pe de
altã parte, cã dacã spiritul are un scop acela nu este doar de “a se pierde în
materie”. Cultura este deci un rezultat al spiritului, rezultat care stã mãrturie
cã spiritul este în acelaºi timp imanent ºi transcedent concretului;
transcedent prin esenþa lui însuºi, pentru cã el e alceva decât materia
incapabilã prin sine însuºi de vreo intervenþie; imanent în activitatea lui,
pentrucã spiritul are posibilitatea, putinþa de a se extinde asupra întregului
spirit, de a-l cunoaºte ºi de a-l însemna cu pecetea lui.
Dar cunoaºterea nu devine automat culturã nici mãcar dacã e
înþeleasã în mod kantian, adicã drept organizare a lumii prin raþiune. Avem
de-a face cu cultura abia atunci când spiritul instaureazã valoarea în lumea
sensibilã printr-o operã. În acelaºi timp cultura nu are virtuþi proprii, în afara
omului. Una din funcþiile extrem de importante ale culturii este tocmai aceea
de a satisface nevoile interioare, psihologice, spirituale ale omului, de a-i
sprijini moralul, a-i consola în permanenta sa competiþie pentru
supravieþuire, de a-i oferi securitate, într-un cuvânt de a fundamenta
calitatea vieþii sale. De asemenea, cultura este ºi un act al persoanei fãrã
de care ea nu ar fi nimic. Dacã rolul culturii este acela de a transforma
lumea acest lucru se va face prin efortul omului ºi prin renunþãrile sale,
(adicã tot ale omului, ale individului). Se înþelege deci, având în vedere
toate cele spuse, cã omul nu devine cultivat doar prin desãvârºirea unei
cunoºtinþe, a unei priceperi sau alteia, prin desãvârºiri singulare. Acestea
acþioneazã doar ca adausuri la personalitatea sa, prin care el dovedeºte cã
are posibilitatea de a se cultiva.
Omul devine cultivat doar când cunoºtinþele preluate provoacã
eliberarea potenþelor subiective, capabile sã ofere o soluþionare a ecuaþiei
subiect-obiect, a tensiunii dintre subiect ºi obiect. Cultura apare deci din
încleºtarea a douã elemente exterioare ei: spiritul subiectiv ºi produsul
spiritual obiectiv.1
1

Op. cit., p. 240.
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ªi ea se prezintã sub cel puþin douã ipostaze foarte importante
implicate fãrã îndoialã în complexul proces de construire a calitãþii vieþii
omului:
− ca un lucru dobândit ca produs, ca rezultat care serveºte oamenii;
− ca act de creaþie ca acþiune la care oamenii participã adesea
contribui la desãvârºirea ei. ªi în ambele ipostaze cultura ºi-a
dovedit permanent rolul în înãlþarea omului.
În acest context, un rol covârºitor, poate chiar rolul-cheie – pentru cã
explicã într-un fel rapiditatea cu care omul a cucerit noi ºi noi cunoºtinþe
despre lumea din jur, despre naturã dar ºi despre sine însuºi, ca parte a
naturii, dar ºi ca ceva în afara ei) – în dezvoltarea omului ºi a lumii lui are
fãrã îndoialã cultura instituþionalizatã, care se prezintã (poate vom fi acuzaþi
de empirism) sub formã de servicii culturale.
3.5.1. Oportunitatea serviciilor culturale
Dacã pornim de la o primã premisã care stipuleazã cã, în general,
serviciile privesc oferta unor bunuri sau produse, furnizarea unor informaþii a
unor date sau execuþia unor operaþii, ºi de la o doua premisã conform cãreia
aºa cum spuneam, cultura este pe de o parte un bun, un produs deosebit
de bogat în informaþie ºi pe de altã parte, este un act de creaþie, o activitate
permanentã de îmbogãþire a informaþiei, concluzia logicã ni se dezvãluie:
serviciile culturale au un rol covârºitor într-o societate, sunt de fapt “motorul
societãþii”. Dar ce înþelegem prin servicii culturale? Pentru a ajunge la o
definiþie poate cã este necesarã o sumarã incursiune în istoria devenirii
omului, pentru a descifra ce anume împinge omul înainte, ce anume îl face
sã progreseze sã-ºi dezvolte capacitãþile, sã devinã altceva decât restul
lumii, ce anume îi conferã puterea de a fi stãpân pe lumea lui.
Când individul uman-omul ca primã fiinþã care se manifestã simultan
ca obiect ºi subiect, dobândeºte o identitate, un nume care-l distinge de toþi
ceilalþi, are o istorie ºi capãtã o conºtiinþã de sine, asumându-ºi
responsabilitãþi, el devine o persoanã. Aceastã persoanã, prin dezvoltarea
posibilitãþilor sale înnãscute, prin dobândirea unei experienþe ºi a unor
cunoºtinþe din ce în ce mai largi, se constituie în raport cu întreaga viaþã
socialã a societãþii din care face parte, într-o personalitate. Este evident
deci, cã dezvoltarea personalitãþii posibile decât în relaþiile cu ceilalþi ºi în
cadrul ansamblului structurilor sociale, individul fiind puternic legat de un
sistem de relaþii, la care el, însã, nu se reduce. Între viaþa personalã ºi viaþa
socialã “cei doi poli ai unui continuum”, nu existã limite precise. În partea
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centralã a acestui continuum, cele douã aspecte diferite se confundã, dar, la
fiecare extremitate, persoana ºi societatea sunt douã realitãþi distincte”(P.H.
Chombart de Lauwe, Cultura ºi puterea. Editura Politicã, Bucureºti, 1982, p.
64), datoare una faþã de cealaltã ºi unite, printr-o dialecticã ce meritã, dar
poate niciodatã nu va fi pe deplin, descifratã. ªi poate cã problema centralã
a acestei dialectici este aceea a nevoilor, trebuinþelor, aspiraþiilor omului ºi
ale societãþii în care el trãieºte.
Evident, individul se naºte ºi se transformã în cadrul societãþii,
datoritã ei ºi împreunã cu ea. Individul devine persoanã printr-o miºcare
istoricã, moment în care el este nu numai produsul acestei miºcãri, ci ºi
actorul ei.
Elementul constrângãtor “trebuie” al existenþei ºi al supravieþuirii
mobilizeazã energiile umane. Iar conþinutul ºi complexitatea acestora
definesc gradul complexitãþii relaþiilor sociale. Structura trebuinþelor
determinã ce relaþii umane sunt obligatorii, necesare, importante ori
atractive pentru om în condiþiile existenþei individuale ºi sociale, în sistemele
grupurilor ºi structurilor sociale ºi de muncã (nu trebuie uitat cã istoria
civilizaþiei umane, istoria civilizaþiei unui popor este istoria muncii sale). ªi
toate acestea sunt motivate ºi interpretate de trebuinþele culturale, înþelese
în sensul larg antropologic. Trebuinþele artistice nu trebuie nici ele neglijate,
chiar dacã nu sunt la fel de “vitale” ca trebuinþele naturale, pentru cã din
totdeauna, alãturi de înclinaþia omului spre creaþie, a existat ºi înclinaþia
spre frumos. Putem spune cã într-un anumit stadiu de dezvoltare socialã
trebuinþele artistice ale omului pot deveni “trebuinþe elementare”. Dorinþa de
manifestare artisticã este de multe ori corelatã cu celelalte manifestãri de
viaþã. ºi, în virtutea faptului cã acestea apar simultan cu satisfacerea
trebuinþelor primare, autoexprimarea artisticã sau receptarea artei înlesnesc
omului realizarea activitãþilor care servesc satisfacerea trebuinþelor sale
elementare.
Este caracteristic omului sã vrea sã se exprime pe sine, sã comunice
prin mijloacele ºi aptitudinile sale. Trebuinþele artistice îºi gãsesc astfel
originea în motivaþiile fundamentale ale înfãptuirilor umane, în special ale
dorinþei de a se face el însuºi înþeles de ceilalþi prin limbaj, picturã, muzicã,
gesturi, muncã ºi de a fi capabil sã-i înþeleagã pe ceilalþi, astfel încât sã
descopere ºi sã înþeleagã întreaga lume cel înconjoarã ºi sã-ºi gãseascã un
loc în ea. Arta s-a nãscut când omul a început sã modeleze mediul sãu
înconjurãtor ºi pe sine însuºi ºi va continua sã existe cât timp omul va dori
sã înveþe, sã dea forma ºi sã se îmbogãþeascã pe sine ºi lumea din jur.
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Cultura (în accepþia ei cea mai generalã), care afecteazã întregul
proces al vieþii, este cea care explicã sistemul acþiunilor, care defineºte
gradul de importanþã al trebuinþelor în acþiunile ce creeazã condiþiile sociale.
Sistemul valorilor ºi ideologia asigurã orientarea ºi stabilitatea acþiunii atunci
când ea le transformã în stereotipuri care exprimã normele ordinii morale
ale vieþii de zi cu zi. Trebuie avut în vedere însã cã uneori, ºi poate prea
adesea, cultura este confruntatã cu ideologia. Aceasta ºi pentru cã din
totdeauna conþinutul valorilor promovate de o societate continuã sã fie
determinate de ideologii mai noi sau mai vechi. Natura finalitãþilor originale
ale unei ideologi fixeazã orientarea fundamentalã a comunicãrii umane. Ori,
distincþia dintre ideologie ºi culturã pentru înþelegerea serviciilor culturale
puse în slujba calitãþii vieþii este esenþialã. În sensul ei cel mai clasic,
ideologia nu este decât un aspect codificat al culturii, un ansamblu de
sisteme de reprezentare ºi de valori, de modele, de norme pe care un grup
determinat îl impun ansamblului societãþii fãrã ca aceasta sã aibã în mod
necesar conºtiinþa “constrângerii” întrucât faptul ca atare este “în ordinea
lucrurilor”. Ideologia corespunde deci, unui “proces de dominanþã în
interiorul culturii. Dar chiar o parte a membrilor grupului dominant rãmâne în
afara acestui proces; sunt marginari, intelectuali, artiºti, cercetãtori ºtiinþifici,
care sunt realmente creatori ºi nu agenþi ai reproducþiei tradiþiilor” (P.H.
Chombert de Lauwe, p. 79).
Contra ideologiei dominante culturale, în cadrul grupurilor dominante
sau în cadrul marginalilor din grupurile dominante poate identifica drumul
creaþiei ºi transformãrii al progresului. Grupurile dominante devenite
conºtiente de situaþia lor în societate îºi fãuresc o ideologie de luptã pe care
o opun ideologiei dominante. Cercetãrile sociale, istoria umanã dovedesc cã
în orice societate sunt prezente douã tipuri extreme de ideologi: cea
tradiþionalã – oarecum inconºtientã, care menþine reproducþia, expresia
grupului social dominant la care pot adera cei dominanþi sub presiunea (de
obicei inconºtientã) a manipulãrilor – ºi cea conºtientã, voluntarã –
instrument necesar în lupta contra dominanþei, care la rândul ei poate
deveni dominantã, ºi poate utiliza ca însãþi procedeele de manipulare ale
grupului pe care l-a combãtut. Problema este dacã este posibilã o revoluþie
care sã depãºeascã luptele ideologice, o revoluþie care ar pleca de la o
conºtientizare în acelaºi timp a condiþiilor materiale, a raporturilor sociale ºi
a dialecticii culturi-produs ºi motor, obiect ºi subiect – þinând seama de
ansamblul proceselor psihosociale ce se desfãºoarã.
Din punctul de vedere al subiectului – individ sau grup –, cultura
poate fi consideratã ansamblul proceselor prin care se poate desfãºura liber
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ºi eficace, comunicarea dintre indivizi/grupuri realizarea unor opere
creatoare ºi participarea individului/grupului la decizia colectivã. Sigur cã nu
este vorba doar de simpla transmisie a cunoºtinþã din generaþie în
generaþie. ªi în acelaºi timp, miºcarea de la individ la grup, care permite
individului participarea activã la creaþia socialã, nu se datoreazã numai unor
fiinþe excepþionale, unei elite sau grup privilegiat.
Egalitatea în culturã este însã deosebit de greu de realizat. Ea ar
presupune posibilitatea ca fiecare sã utilizeze în mod deplin mijloacele sale,
ceea ce în fapt este aproape imposibil. Sã încercãm sã vedem de ce.
“A fi cultivat înseamnã pentru un individ a reuºi o sintezã originalã a
însuºirilor naturale, a cunoºtinþelor deosebite, a diferitelor modele cãpãtate
de la diferite grupuri cu care a fost în contact… a deveni conºtient de
aspiraþiile sale ºi a utiliza experienþa sa anterioarã pentru a le realiza cât
mai bine… a potrivi actele cu sistemele de reprezentãri ºi de valori de care
este legat … a participa activ la decizia colectivã a grupurilor ºi a societãþilor
în care trãieºte”.1
Participarea la deciziile grupului implicã deci o posibilitate de decizie
personalã, de opþiune. În societate însã nicio alegere nu poate fi posibilã
fãrã constrângere, or, tocmai cultura este cea care face omul capabil ca
odatã cu acceptarea vieþii colective sã-ºi realizeze la maximum aspiraþiile
fãrã a pierde niciodatã din vedere exigenþele realitãþii cotidiene ºi interesele
celorlalþi (P.H. Chombert de Lauwe, op. cit., p. 81). Numai conºtientizarea
situaþiei ºi a evoluþiei poate oferi posibilitatea unei opþiuni conºtiente ºi
voluntare care la rândul ei nu poate fi posibilã fãrã convergenþa dintre efortul
individual ºi o acþiune socialã reprezentatã, nemijlocitã, a-ºi spune, de
serviciile culturale oferite de societate individului, servicii care sunt “datoare”
sã creeze structuri din ce în ce mai propice unei decizii libere, în vederea
respingerii dominanþei care reapare mereu ºi duce la distrugerea unei pãrþi
a beneficiilor obþinute prin progresul ºtiinþei care serveºte prea adesea
sporirea forþei celor puternici. Or, conºtientizarea, dinamica culturalã ºi
autoeducaþia sunt elemente de bazã în lupta contra “dominaþiei”. Este foarte
important deci ca omul sã cunoascã, sã înþeleagã constrângerile care-i sunt
impuse ºi sã decidã în mãsura posibilului asupra celor pe care le va accepta
sau nu.
În fiecare tip de societate cultura corespunde în acelaºi timp unui mod
de a trãi, de a gândi, de a acþiona, unei forme originale de civilizaþie –
1

Op. cit., p. 80.
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caracteristicã respectivei societãþi (ºi toate acestea trebuie sã fie transmise
membrilor societãþii prin educaþie ºi în general pri servicii culturale) – ºi unei
miºcãri dialectice de la transformãrile materiale suportate la schimbãrile
voluntare, miºcare prin care grupul sau individul iau parte activã ºi
constructivã la transformarea civilizaþiei ºi societãþii.
Serviciile culturale pot fi considerate, avându-se în vedere toate cele
spuse mijloacele prin care societatea oferã posibilitatea satisfacerii nevoilor
spirituale, trebuinþelor culturale ale membrilor sãi. Acel domeniu al serviciilor
pentru populaþie care transmite culturã, valori, provocând gândirea, creaþia.
Prin serviciile culturale deci putem spune cã se sintetizeazã achiziþiile unui
popor, ale umanitãþii întregi ºi se transmit membrilor unei anumite societãþi,
pentru a le oferi ºansa de a nu-ºi pierde timpul pentru a redescoperi ceea
ce s-a descoperit demult, ci de a cunoaºte aceste descoperiri, de a le
înþelege, a gãsi noi semnificaþii, de a se întâlni cu rodnicia gândirii ºi simþirii
înaintaºilor, dar ºi a semenilor, ºi a încerca sã le îmbogãþeascã, sã
gãseascã noi soluþii pentru noile întrebãri, pentru noile nevoi nãscute din
soluþiile, din rãspunsurile date nevoilor vechi, pentru a crea simboluri
necesare ºi semnificative care la rândul lor sã constituie alte puncte de
pornire pentru cei care vor veni în urma lor ºi aceste servicii reprezintã, în
ultimã instanþã sursa suplimentarã de bunuri materiale ºi spirituale care
servesc calitãþii vieþii. Pentru a progresa, societatea are nevoie de oameni
instruiþi capabili sã înlãture inerþia, anchilozarea structurilor sale ºi aceasta
presupune cheltuieli pentru pregãtirea profesionalã de bazã, dar ºi pentru
asigurarea unei culturi generale fãrã de care în epoca modernã individul nu
mai poate fi productiv.
Sintetizând, putem spune cã serviciile culturale, vizeazã câteva din
domeniile importante ale vieþii societãþii:
− domeniul cunoaºterii ºi al transmiterii de cunoºtinþe (limbaj, patrimoniu, culturã, acumulare de cunoºtinþe, sistem de semne etc.);
− domeniul comunicãrii umane bazat pe cel al cunoaºterii, dar cu o
influenþã deosebitã asupra lui; pentru cã putem vorbi de cel puþin
douã tipuri de comunicãri:
− comunicare de supravieþuire, orientatã spre asimilarea deplinã a
unor valori sociale, considerate ca definitive, criterii unice ºi
restructive ale apartenenþei la o comunitate îngheþatã istoriceºte (ºi
în acest sens identitatea socialã a unui individ sau a altuia este
datã de aderenþa sa deplinã ºi conservatoare la o sumã de valori
considerate ca bazã eternã a supravieþuirii unei comunitãþi date; se
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afirmã ºi se susþin deci, doar valorile instituite) ºi un tip de
comunicare pentru dezvoltare care vizeazã o evoluþie nelimitatã a
valorilor, o relaþie biunivocã între valorile/instituþii ºi valorile creative
ºi care deci contribuie la îmbogãþirea domeniului, patrimoniului
cunoaºterii.
Omul ca resursã este inepuizabil numai în mãsura în care i se
asigurã, prin educaþie înainte de toate, transformarea continuã a lui în raport
cu schimbãrile care au loc în societate. Resurse noi îºi gãseºte omul mai
ales în condiþii noi. Dar rolul decisiv al educaþiei instituite ca activitate
socialã conºtientã ºi continuã ni se dezvãluie azi mai mult decât oricând.
Rolul central al cunoaºterii în dezvoltarea economicã ºi socialã evidenþiat
mai mult decât oricând azi, în întreaga lume, impune prioritate absolutã a tot
ceea ce are legãturã cu învãþãmântul, devenit “prioritatea prioritãþilor”.
ªi în acest context, “o revoluþie în cunoaºtere” nu este “o simplã fazã,
ci un fenomen precis pe care trebuie sã-l înþelegem. Ea nu se plaseazã în
viitor, ci în prezentul imediat”1, cu atât mai mult cu cât, cum afirmã
Schreiber, ea este “posibilã graþie calculatoarelor personale din ce în ce mai
ieftine, dar puternice” ºi “este accesibilã oricãrei universitãþi din orice þarã
care doreºte sã participe.”2
În baza clasificãrii internaþionale industriale tip (ISIC) pe ramuri a
activitãþii economice, sectorul de servicii înglobeazã urmãtoarele categorii:
comerþ, finanþe, transporturi ºi telecomunicaþii, administraþie publicã ºi
apãrare naþionalã ca ºi alte servicii3 ºi (ironie?!) în aceastã din urmã grupã
“alte servicii” extrem de eterogenã sunt plasate ºi învãþãmântul, cercetarea
ºtiinþificã ºi toate serviciile pe care noi le numim culturale: cinematografia,
teatrul, presa ºi mijloacele de comunicare în masã etc.
Poate cã prea uºor s-a uitat cã înainte de a fi economie, producþia a
fost culturã. Cert este cã astãzi este dovedit: fãrã culturã, fãrã educaþie nu
putem vorbi despre om.
Aspiraþiile subiectului sunt legate fãrã îndoialã de sistemul de relaþii
pe care el îl reprezintã dar sunt, în acelaºi timp, ireductibile la acest sistem.
Studierea ansamblului proceselor psihosociale provocate de
transformãrile tehnice, economice ºi sociale dezvãluie rolul conºtientizãrii
(imposibilã în afara cunoaºterii) de cãtre “subiectul-actor” (Ch. De Lauwe),
1

Servan-Schreiber, J.J., Sfidarea mondialã, Bucureºti, Editura Humanitas, 1990, p. 182.
Idem.
3
Vezi Ghibuþiu, Agnes, “Reevaluarea serviciilor ca forþe motrice a dezvoltãrii naþionale ºi
internaþionale”, în Rev. Economica, nr. 32/1985.
2
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individ sau grup, a situaþiei sale, a procesului în care el este implicat, a
aspiraþiilor ºi trebuinþelor sale, pentru a exprima revendicãri, a elabora
proiecte, a acþiona asupra deciziilor.
Format într-o societate, subiectul poate sã contribuie la schimbarea
ei; dialectica subiect-obiect este un element esenþial în schimbarea lumii, a
societãþilor. Întreaga elaborare culturalã înþeleasã ca un ansamblu de
procese interdependente stã mãrturie pentru aceasta. În cadrul societãþii,
individul, marcat de “transmiterea socialã” (“ereditate socialã” sau, altfel
spus, culturã, în general) se socializeazã din ce în ce mai mult, devine
persoanã ºi personalitate.
Raporturile dintre aspiraþiile lui personale ºi cele care se manifestã în
grupurile cãrora el aparþine ºi în societatea în ansamblu sunt deosebit de
complexe. Asupra individului acþioneazã “presiuni”, “atracþii” care limiteazã
sau extind aspiraþiile sale. Comportamentul lui este influenþat în grade
diferite în funcþie de regulile, convenþiile, normele imposibil de depãºit care
“supun”, care controleazã, ordoneazã mediile cãrora individul aparþine. Nu
aspiraþiile personale vor avea însã întotdeauna întâietate ci adesea cele
impuse din exterior, pseudoaspiraþie, rezultate ale manipulãrii sociale. Mulþi
autori au crezut cã “educându-se”, “adaptându-se”, “socializându-se”,
individul se descoperã pe sine ori o întreagã serie de cercetãri au arãtat
cum societatea tinde sã se reproducã prin educaþie ºi prin socializarea
individului în cadrul instituþiilor orientate de grupurile dominante în sensul în
care le este favorabil, sã formeze omul (copilul) ca un agent al reproducþiei
structurilor existente.
Strada, afiºul, cartea, mijloacele de comunicare în masã, dar ºi
familia, profesorul ori preotul contribuie la aceastã orientare conservatoare.
În acelaºi timp însã, prin îmbogãþirea cunoaºterii oamenii pot sã
dispunã de mijloace din ce în ce mai eficace pentru orientarea propriei lor
evoluþii. ªi totuºi, dacã ºtiinþa ca medicinã ºi biologia oferã omului ºansa de
a-ºi prelungi viaþa este mult mai complicat pentru ºtiinþele economice ºi
sociale în general sã orienteze acþiunea umanã în sensul împlinirii
aspiraþilor tuturor grupurilor sociale, tuturor mediilor sociale, fiecãrui individ.
“Umanismele” de tot felul, de la cel creºtin, budist, religios în general (care a
demobilizat masele mai ales datoritã compromisului bisericii cu clasele
dominante) la acel nereligios sau chiar ateu (pretins real, ºtiinþific), s-au
dovedit falimentar în acest sens.
Va fi oare omul capabil azi sã ofere o “mare reînnoire”?
În niciun caz în afara cunoaºterii, în afara culturii. Numai cunoaºterea,
cultura îi justificã omului dreptul la cãutare, la libertate. ªi de aceea toate
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achiziþiile, toate experienþele culturale ale omenirii trebuie sã-i stea la
îndemânã, trebuie sã-i fie “puse la dispoziþie” de cãtre societate.
Ba mai mult, dacã omul prin cunoaºtere, prin culturã “ºi-a construit
propria sa cuºcã”1 trebuie sã i se ofere ºansa sã rupã barele cuºtii sau sã-i
deschidã uºa, sã descopere alte lumi pot care, desigur fi alte capcane, altã
“cuºcã”…
Este cert cã resursa majorã a oricãrei societãþi o reprezintã omul. ªi
valorificarea la maximum a acestei resurse fãrã egal este nemijlocit legatã
de atractivitatea vieþii pentru om, de posibilitatea lui de a imprima vieþii sens,
valoarea de “a merita” sã fie trãitã. Cu alte cuvinte, un rol dominant revine
“calitãþii vieþii” despre care nu putem vorbi în afara culturii, în afara “calitãþii
servicilor culturale” care pun omului la dispoziþie toate resursele experienþei
culturale conservate de omenire, care oferã omului posibilitatea de a
cunoaºte propria culturã (naþionalã ºi universalã).
Pentru a putea alege o cale a sa, omul trebuie sã cunoascã, sã fie
informat pentru cã o alegere în necunoºtinþã de cauzã, îl poate duce la
disperare, la sufocare în propria sa “cuºcã”. Ea poate fi locul de odihnã al
uneia sau mai multor generaþii, dar ºi punctul de pornire, începutul de zbor
al generaþiilor urmãtoare. ªi pentru aceasta este nevoie de crearea unor
instituþii “creative”, adicã în continuã perfecþionare, cãrora sã nu li se
permitã încã încremenirea în tipar. Acest deziderat este posibil doar prin
permanentul dialog (circulaþia informaþiei pe verticalã, atât de sus în jos, dar
mai ales de jos în sus pe orizontalã, de asemenea) constructiv ºi fãrã
reticenþe, fãrã fricã de greºealã, ci conºtient cã greºeala descoperitã poate
fi înlãturatã. “Comunismul” conceput de Marx încã din 1848 ca o alternativã
la “capitalismul sãlbatic” s-a dovedit poate mai distrugãtor, mai sãlbatic
decât însuºi duºmanul sãu. Conºtientizarea acestei realitãþi, recunoaºterea
acestei greºeli, înþelegerea ei va da poate posibilitatea evitãrii, gãsirii unei
soluþii adecvate epocii actuale pentru o certã calitate a vieþii omului. Noi
sinteze se prefigureazã. Curajul ºi înþelepciunea omului îmbinate cu o
cunoaºtere profundã a întregului patrimoniu de gândire al umanitãþii ni le vor
oferi fãrã îndoialã.
3.5.2. Serviciile culturale în România
Problema cercetãrii, serviciilor culturale din perioada “dictaturii
comuniste” în România este plinã de capcane, dar ºi de surprize. ªi aceasta
1

Hall, Edward T., An de la culture, Editions de Seuil 27, Real Jacob, Paris, VI, 1979, p. 11.
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pentru cã cercetãtorul se izbeºte în cãutarea de date, de aceeaºi mare
minciunã care a domnit peste tot. Cifre “umflate” pânã la refuz, fraze
bombastice pentru a demonstra interesul societãþii pentru “formarea omului
nou, constructor conºtient al orânduirii socialiste ºi comuniste” º.a.m.d.
Cei care am trãit “cu ochii deschiºi” aceste timpuri care au devenit de
teroare pentru întregul popor mai ales în ultimii 15-20 de ani (sigur cã
probleme poate fi interminabil discutatã mai ales din perspectiva sa
culturalã) ºi au simþit, au vãzut ºi am gândit cu propriul suflet, cu propriu cap
n-au putut sã nu sesizeze un aºa-zis pas înainte. ªi mã refer în primul rând
la dezvoltarea învãþãmântului ºi la îmbogãþirea mai ale a bazei materiale ºi
a personalului (bogat de învãþãmânt) însãrcinat cu serviciile culturale. Am în
vedere, în primul rând, extinderea ºi diversificarea procesului de învãþãmânt
a cãrei deteriorare s-a fãcut simþitã abia în 1975 ºi poate chiar mai târziu.
Deschiderea cunoscutã dupã 64-65 de societatea româneascã a
influenþat în mod deosebit serviciile culturale care însã, dupã 71-72 au
început sã fie din ce în ce mai mult dominate ºi constrânse ideologic. Dar
poate cã tocmai acum, în aceastã perioadã a început ºi conºtientizarea la
scarã largã a “uriaºei pãcãleli” de cãtre generaþii întregi care au fost obligate
sã descopere singur “pãcãlealã” asupra cãreia cei vârstnici au pãstrat-o
stranie ºi prea lungã tãcere. Acum a început aparent ireversibilã dedublare
a intelectualului român, a celui care era chemat ºi obligat sã ofere servicii
culturale ºi marea rezistenþã tacitã în general, faþã de o ideologie care chiar
dacã la început a fost pentru mulþi “atractivã” a început sã-ºi dovedeascã
neputinþa ºi statutul de “falsã conºtiinþã.
Ignorând deocamdatã datele care la o primã vedere se dovedesc, în
mare, departe de adevãr ºi neavând încã posibilitatea unei serioase
cercetãri de teren (mai ales din pricina confuziei politice în care se aflã
societatea, fireascã de altfel datoritã rãscrucii istorice în care ne gãsim)
pentru a face o diagnozã a situaþiei reale a serviciilor culturale, folosindu-ne
doar de observaþie ºi raþiune putem trage totuºi unele concluzii în legãturã
cu serviciile culturale din România ultimilor zeci de ani pentru a le avea ca
punct de pornire pentru ceea ce s-ar putea face ºi ceea ce trebuie fãcut de
acum înainte. În mãsura în care se accentua mereu “rolul conºtiinþei
înaintate în realizarea cu succes a obiectivelor prevãzute… “ în societatea
româneascã din ultimele decenii, se pedala mereu ºi pe necesitatea
asimilãrii valorilor culturale care, se spunea (pe bunã dreptate), “mediazã
interacþiunea dintre conºtiinþã ºi participare” ºi în mãsura în care activitatea
culturalã ºi cultural-educativã era mai întâi de toate politico-educativã ºi
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ideologicã, rezultatele erau în niciun caz cele scontate, mai ales în ultima
vreme se uitaserã cu totul principii esenþiale care ar fi trebuit sã stea la baza
societãþii “socialiste ºi comuniste” prognozatã de iniþiatorii ei. ªi acum îi
vedem mai ales acea bunãstare, acel nivel de trai înalt indispensabil pe
care trebuie sã-l aibã o societate pentru a putea deveni mai umanã, pentru
a putea accentua mai mult pe “a fi” în detrimentul lui “a avea”.1
Cãutarea “celor mai eficiente modalitãþi de promovare a valorilor
culturii” pentru rãspândirea lor în masele largi populare construia doar
castele de nisip fãrã nicio ºansã de trãinicie. ªi totuºi, “nisipul” pus la
îndemânã a gãsit poate în multe locuri condiþii de a deveni “perlã”. Pentru
cã aºa cum spunea Stanciu Stoian: “Cultura veche, tradiþionalã este vie ºi
viabilã − mai mult decât se crede ºi, uneori, în unele cazuri, mai mult decât
se vrea (s.n.)”.2 ªi omul este dotat cu suflet ºi spirit, cu simþuri ºi raþiune ale
cãror filtre pot provoca, pot determina consecinþe nebãnuite.
Comunismul înfãptuit în ultimii 50 de ani în Europa de Est a pornit de
la ideea cã se poate sãri peste etape, se poate face abstracþie de anumite
laturi ale construcþiei, ale creaþiei umane. Cineva a crezut cã se poate
obþine folclor adevãrat doar prin raþiune (vezi Cântarea României). Or, n-a
ieºit decât un cult al personalitãþii, nimic altceva pentru cã oamenilor li s-a
interzis sã judece cu capul lor ºi s-ºi exprime propriile gânduri, trãiri ºi
simþuri. Câte drame nu s-ar fi consumat în atâþia ani fãrã ca nimeni sã aibã
timpul, curajul ºi dorinþa de a exprima. Parafrazându-l pe E.T. Hall care
evidenþia lipsa de umanitate, faþã de distrugere, deformãrile procesului de
comunicare, violãrile normelor culturale care se gãsesc în sistemul
birocratic creat de om ºi care renova formula spunând cã “ideologiile sunt
opiu pentru popor” – ele însã nu au luat locul religiilor, ci acela al instituþiilor
religioase –, putem spune cã literatura românã a ultimului deceniu, de
exemplu, este plinã de “expresii ale neputinþei”, ale imposibilitãþii omului de
a se afirma în atât de neguroasa epocã a comunismului totalitar3, (dar nu
numai în literaturã “revolta” era vizibilã, ci în culturã, în general).
ªi dacã aºa cum spunea Camus “libertatea este dreptul de a gândi”,
trebuie sã recunoaºtem cã acest drept nu ni-l poate lua nimeni fãrã
asentimentul nostru – ºi nu s-ar putea spune (având în vedere tot ce s-a
1

Vezi Fromm, Erich, Texte alese, Editura Politicã, “Idei contemporane”, Bucureºti, 1983,
p. 498 ºi urm.
2
Vezi Jinga, Gran, Cultura de masã, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1975,
p. 5.
3
Hall, E.T., op. cit., p. 14.
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întâmplat în societatea noastrã în ultimul an) cã românii sunt predispuºi,
sunt gata de a renunþa uºor la libertate.
Acum serviciile culturale sunt în mãsurã sã ofere rãspunsuri, sã caute
soluþii pentru cã în scurt timp sã putem vorbi cu dezinvolturã de calitatea
vieþii românului. În primul rând, cultura trebuie ºi poate sã rãmânã un bun
din care “ sã se alimenteze” cei mulþi. ªi “creatorii”, elita culturalã nu trebuie
sã piardã din vedere aceastã îndreptãþitã aspiraþie care poate fi consideratã
însãþi condiþia dezvoltãrii spiritului democratic.
În aceste condiþii, instituþiile culturale, care desigur sunt de tipuri
diferite (putem vorbi de instituþii ºcolare, instituþii de educaþie ºtiinþificã,
tehnicã ºi literar artisticã, instituþii de creaþie în masã a valorilor culturale,
instituþii de conservare a valorilor culturale profesioniste ºi instituþii culturale
de masã ºi desigur clasificãrile pot fi continuate…) se gãsesc într-o legãturã
strânsã sau oricum trebuie sã þinã o legãturã strânsã cu mijloacele massmedia (cinematograful, radioul, discul, banda magneticã foto ºi fono,
imprimatele de mare tiraj - presa, cartea de popularizare, revista ilustratã,
reproducerile de artã, afiºul fotografic º.a.m.d.).
Desigur nu trebuie neglijate nici meritele incontestabile ale mijloacelor
de comunicare în masã:
− sursa de culturã, se deplaseazã spre consumator;
− ritmul ºi amploarea deosebitã a informaþiei;
− limbajul convingãtor audiovizual;
− simplificarea circulaþiei bunurilor de culturã etc.,
dar nici limitele incontestabile care au determinat pe unii cercetãtori sã
vorbeascã despre mass-media ca factor nociv, de intoxicare mintalã a
maselor (ºi poate cã ceea ce se întâmplã azi în societatea noastrã este
tocmai o exemplificare a acestei nocivitãþi):
− pericolul superficialitãþii (lãrgirea cunoºtinþelor se poate face în
dauna profunzimii);
− încurajarea pasivitãþii, comoditãþii gândirii (înfrânarea cãutãrii);
− atenuarea spiritului critic, gândirii personale a creativitãþii;
− tulburãri de echilibru psihic, receptarea rapidã a imaginilor
împiedicând atingerea echilibrului psihic ºi intelectual.
Având în vedere toate acestea, serviciile culturale care urmãresc în
ultimã instanþã pregãtirea intelectualã, educarea membrilor unei societãþi în
spiritul unor valori, norme principii apãrate de societate în general, conþin o
problematicã deosebit de complexã ºi trebuie tratatã în termeni de
complexitate. ªi ele pretind o strategie globalã, flexibilã, anticipativã.
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Avertismentul complexitãþii îi priveºte pe cei “datori” sã ofere servicii
culturale cãrora trebuie sã le fie clare finalitãþile activitãþii lor, îI priveºte pe
organizatori care trebuie sã evite promovarea birocratismului ºi
simplismului.
Putem vorbi ºi de un avertisment al subtilitãþii, (care i-ar privi pe toþi
cei implicaþi în activitãþi de servicii culturale), având în vedere cã aceastã
activitate constituie un efort de modelare ºi automodelare ºi cooperarea
dintre toþi participanþii la activitate. Cooperarea dintre cei care oferã ºi cei
care primesc presupune prospeþime intelectualã, dar ºi sufleteascã,
încredere în viitor adeziune la valori ºi trãirea valorilor.
Nu trebuie nicio clipã sã se piardã din vedere cã nivelul cultural –
axiologia al vieþii sociale este nemijlocit legat de calitatea serviciilor culturale
ºi aici intrã în joc timpul consacrat de populaþia unei þãri culturii, vieþii
familiale, turismului, sportului timp care poate fi “câºtigat” doar oferind doar
oferind oamenilor condiþii materiale necesare economisirii timpului ºi
încrederea în eficienþa investiþiilor fãcute în culturã, în educaþie (prin culturã)
trebuie sã devinã un mod de a trata ºi a rezolva problemele instituþiilor
culturale, a serviciilor culturale, în general.
Pe de altã parte, este cert, în viitor dialogul ºi schimburile între culturi
ºi naþiuni se vor intensifica (misionarismul cultural, mesianismul cultural este
demult în declin).
Într-o Europã unitã “integratã” ºi paºnicã statele vor coopera ºi se vor
afirma în spiritul respectului reciproc ºi al legalitãþii. Dar legalitatea nu este
un lucru dat, ci un statut care se dobândeºte, se clãdeºte ºi se apãrã cu
mijloacele culturii ºi educaþiei.
Prin funcþiile sociale care le revin, serviciile culturale vor juca un rol
din ce în ce mai important în afirmarea specificitãþii naþiunilor ºi în înscrierea
lor cu succes în competiþia culturalã, economicã ºi ºtiinþifico-tehnicã a
timpului prezent ºi viitor.
Un aspect deosebit de important care trebuie avut în vedere este
faptul cã sporirea interesului pentru valorile spirituale este din ce în ce mai
legat de acela al interesului pentru valorile morale. Acest lucru poate pãrea
oarecum paradoxal, având în vedere cã, aºa cum se ºtie, codurile morale
variazã nu numai de la þarã la þarã ci ºi în aceeaºi þarã de la o generaþie la
alta de la o comunitatea sau categorie la alta.
Astfel cã ne putem întreba dacã, e posibil sã vorbim de o creºtere a
interesului pentru valorile morale sau la sporirea complexitãþii domeniului,
de conflict între generaþii sau de o abandonare a valorilor tradiþionale înainte
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ca un sistem axiologic sã fi fost construit ºi acceptat. ªi problema se poate
ºi chiar se pun cu acuitate în societatea româneascã a acestui timp
“postrevoluþionar” în care avem de-a face fãrã îndoialã cu o crizã de
autoritate, crizã de valori, crizã de societate, disfuncþii care se cer cât mai
urgent remediate. ªi cred cã serviciile culturale pot avea un rol important în
aceastã remediere, cu atât mai mult cu cât trebuie sã fim de acord cã
noþiunea însãþi de societate în evoluþie, în crizã de creºtere sau în mutaþie
explicã ºi justificã peripeþiile axiologiei care o caracterizeazã. Pe de o parte,
nu sunt posibile schimbãri materiale importante care sã nu aibã, în cazul
când sunt durabile repercusiuni de ordin psihologic, moral ºi spiritual. Pe de
alta, criza de conºtiinþã colectivã asupra transformãrilor în curs provoacã,
de regulã, o serie de reacþii contradictorii.
Pentru aceste motive, în loc sã stãruim în descrierea unei presupuse
eclipse a reflexiunii morale …sau sã anunþãm pur ºi simplu dispariþia unei
astfel de reflexiuni doveditã imposibilã în zilele noastre, preferãm sã
analizãm ceea ce este în curs de schimbare în modul nostru de a ne situa,
ca individualitãþi ºi colectivitãþi, în raport cu problematica de ordin etic.
Fãrã îndoialã, elementul cel mai relevant al existenþei noastre pare sã
fie criza de conºtiinþã asupra complexitãþii.1
Apoi trebuie sã fim de acord cu faptul cã dialogul dintre adulþi ºi tineri,
dintre ofertanþi ºi primitori nu este întotdeauna coerent. Cã “tineretul
afiºeazã uneori o anumitã uºurinþã în tratarea situaþiilor complexe sau a
tradiþiilor; cã nu existã întotdeauna simetrie între dorinþa lui de independenþã
ºi simþul de rãspundere sau calitatea experienþei de viaþã; cã dorinþa de a
trãi experienþe inedite îi poate duce în situaþii grele pe cei fãrã stãpânire de
sine: cã entuziasmul sau naivitatea îi expun pe unii tineri produselor de
manipulare” chiar dacã “ceea ce resping tinerii nu sunt valorile tradiþionale sinceritatea, onestitatea, modestia, generozitatea etc. - care au traversat
secole verificându-se în situaþii foarte diferite, ci ipocrizia, ruptura dintre
planul versal care anunþã ºi afiºeazã astfel de valori ºi planul acþiunii, care
le ignorã”.2 Ceea ce trebuie avut în vedere în aceastã ordine de idei de
cãtre rãspunzãtorii de servicii culturale este interesul în creºtere pentru
calitatea eticã a vieþii ºi pentru promovarea unui sistem axiologic adecvat

1

2

International Review of Education, Special Number, “Problems of Teaching Moral
Values in a Changing Society”, Vol. XXVI, No. 2/1980, p. 124 -125.
Vãideanu, George, Educaþia la frontierea dintre milenii, Editura Politicã, “Idei
contemporane”, Bucureºti, 1986, p. 99-100.
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aspiraþiilor omului ºi problematicii lumii contemporane ºi, în acest sens,
poate cã e bine sã ne amintim de tripla demonstraþie a lui Makarenko:
− încrederea ºi respectul faþã de om trebuie sã funcþioneze în toate
împrejurãrile, fiind condiþia iniþialã pentru trezirea resurselor etice
ale acestuia;
− dacã performanþele educative se dovedesc în ºi prin procesele de
învãþare, acestea nu au eficienþã fãrã un nivel moral acceptabil al
celor angajaþi în procesele didactice;
− valoarea profesionalã ºi civicã a persoanei este puternic
condiþionatã de calitatea moralã.
Sintetizând, putem spune cã serviciile culturale trebuie sã porneascã
de la un mod transdisciplinar de a vedea lumea (ºtiinþele naturii, ºtiinþele
sociale, artele ºi tradiþiile).
Recunoscând diferenþele fundamentale dintre ºtinþã ºi tradiþie (ca
elemente esenþiale ale culturii) aceasta trebuie percepute ca a fi
complementare ºi nu în contradicþie. ªi aceastã nouã relaþie fecundã între
ºtiinþã, artã ºi diferitele tradiþii ale lumii contemporane deschid perspectiva
unei viziuni asupra umanitãþii ºi unui nou raþionalism care implicã un demers
global, transdisciplinar. Apare ca evidenþã necesitatea promovãrii unor noi
demersuri ºi metode… susceptibil de a lua în considerare noile progrese ale
ºtiinþei care sunt din ce în ce mai mult în acord cu marile tradiþii culturale ale
umanitãþii”.1
Un conþinut pertinent al serviciilor culturale trebuie sã aibã în vedere o
serie de surse deosebit de complexe care se cer analizate cu competenþã
pentru a putea influenþa benefic viitorul culturii ºi civilizaþiei naþiunii noastre:
− evoluþia ºtiinþelor sociale ºi umane ºi rolul lor sporit în cultivarea
atitudinilor (responsabilitate, solidaritate, patriotism etc.) ºi a
capacitãþilor (spirit critic autonomie intelectualã sau capacitate de
autoînvãþare, inventivitate etc.); toate acestea influenþând
importanþa în creºtere a neoumanismului epocii noastre (înþeles ca
depãºire a celor patru tipuri de umanisme analizate de Ch. de
Lauwe – “umanism tehnocratic”, “umanist idealist”, “umanist
naturist” ºi “umanism ºtiinþific” ºi considerate iluzii care corespund
unor aspiraþii care se exprimã într-un mod inadecvat) care situeazã
omul în centrul dezvoltãrii, subliniind importanþa vieþii spirituale ºi a
educaþiei în spiritul ºi pentru valori;
1

“Venice Symposium Science and the Boundaries of Knowledge: the Prolegue of our
Cultural Past”, UNESCO, Final Report, 1986, p. 5.
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− evoluþia culturii ºi artei: procese de democratizare, forme inedite de
participare, noi curente, nevoia întãririi spiritului critic ºi a gustului
estetic în scopul prevenirii efectelor negative ale mercantilismului
ºi ale anumitor mode care pot acapara o parte a tineretului mai
ales;
− evoluþia ºtiinþelor exacte: unitãþii ºi revoluþiei epistemiologice,
transferul metodologice ºi interdisciplinare, disciplinã de graniþã ºi
combinaþii inedite de discipline, accelerarea ritmului dezvoltãrii,
generalizarea folosirii informaticii ºi a ordinatoarelor în diferitele
domenii de cercetare;
− evoluþia tehnologiei ºi impactul e excepþional asupra producþiei
industriale ºi agricole, urbanismului ºi transporturilor, asupra vieþii
familiale, stilurilor de viaþã ºi bugetelor familiilor;
− evoluþia lumii muncii ºi mutaþiile declanºate de impactul informaticii
asupra profesiunilor;
− importanþa crescândã a mijloacelor de informare în masã ºi a
comunicãrii, sporirea considerabilã a volumului informaþiei
acumulate ºi necesitatea crescândã a unor noi sinteze culturale ºi
civilizatorii;
Fãrã a avea în vedere cel puþin aceste surse, nu putem vorbi de
calitate apropo de serviciile culturale atât de necesare în societatea
româneascã actualã.

4. SERVICIILE PLÃTITE
Serviciile pentru populaþie ocupã un loc distinct ºi important în cadrul
sferei serviciilor, ele fiind determinante prin volumul, structura ºi calitatea lor
pentru caracterizarea nivelului de viaþã al oricãrui grup uman.
Dincolo de diversitatea lor, serviciile pentru populaþie vizeazã
satisfacerea unor cerinþe repetabile ale populaþiei apãrute în urma
convieþuirii în colectivitate sau impuse de necesitãþile general umane
individuale. Efectele serviciilor se prezintã ca mãrfuri eterogene care
diversificã ºi se distribuie prin programe ºi instituþii special constituite.
Serviciile pentru populaþie depind ca volum ºi structurã, în bunã
mãsurã, de structura ºi volumul producþiei materiale ºi de nevoile de
consum ale populaþiei. Ele sunt strict condiþionate de mãrimea resurselor
materiale ºi de muncã alocate în acest scop. Pe de altã parte, ele contribuie
în mod covârºitor la menþinerea ºi refacerea capacitãþilor umane, ceea ce
are un impact direct asupra nivelului producþiei sociale.
În þãrile care au un potenþial economic mai ridicat ponderea serviciilor
pentru populaþie în produsul final al activitãþii economice ºi în totalul
serviciilor din economia naþionalã este, fãrã excepþie, mai mare.
Una din trãsãturile distincte ale evoluþiei în timp a consumului
populaþiei este creºterea mai rapidã a utilizãrii de servicii în comparaþie cu
totalul consumului de bunuri ºi servicii. Aceastã evoluþie adesea consideratã
o lege a consumului se concretizeazã în creºterea ponderii serviciilor în
consumul total al populaþiei.

4.1. Clasificarea serviciilor pentru populaþie existente
în prezent în þara noastrã
Sfera serviciilor pentru populaþie cuprinde o gamã de activitãþi
neomogene din punctul de vedere al efectelor lor. Dar marea eterogenitate
a serviciilor nu constituie un obstacol în calea constituirii lor într-o sferã de
activitate concretã, cu o dinamicã proprie, cu influenþe directe asupra
celorlalte sectoare ale economiei naþionale.
Principalele grupe de servicii pentru populaþie, care funcþioneazã în
þara noastrã sunt:
I. Serviciile agrozootehnice ºi veterinare care includ:
− servicii agrozootehnice;
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− servicii de reproducþie ºi selecþie în creºterea animalelor;
− servicii – sanitar – veterinar.
II. Servicii cu caracter industrial:
− confecþii ºi lucrãri pe bazã de comandã individualã: confecþii
îmbrãcãminte; confecþii încãlþãminte, confecþii articole de podoabã;
confecþii articole de uz casnic; confecþii articole de marochinãrie;
− servicii de reparaþii ºi transformãri obiecte de uz personal, casnic,
inventar gospodãresc; reparaþii de obiecte electronice ºi
electrotehnice; reparaþii articole optice ºi mecanicã finã etc.;
reparaþii diverse;
− servicii privind producerea ºi conservarea alimentelor; activitãþi de
morãrit ºi panificaþie; serviciile prestate în abatoare; servicii de
vinificaþie ºi fabricare a rachiurilor; servicii de conservare a
alimentelor prin afumare sau uscare sau frig etc.
− prestãri cu caracter de “service” pentru utilaje ºi mijloace de
transport.
III. Prestãri de servicii în construcþii:
− confecþii în construcþii ºi lucrãri de piatrã în construcþii;
− servicii de reparare a clãdirilor ºi a construcþiilor ºi a întreþinerii lor;
IV. Servicii cu caracter tehnico-ºtiinþific ºi de informaticã.
IV. Servicii de transport:
− transport de cãlãtori (CF, rutier, naval, aerian, urban);
− transport de mãrfuri pentru populaþie (CF, rutier, naval aerian
urban);
− servicii de expediþie internã ºi internaþionalã.
VI. Serviciile de cazare hotelierã ºi similare.
VII. Serviciile de poºtã, telecomunicaþii, radioteleviziune ºi publicitate:
− servicii de:
- poºtã;
- coletãrie ºi distribuire a timbrelor;
- difuzarea presei;
- telegrafie;
- telefonie.
VIII. Servicii de comerþ interior ºi alimentaþie publicã.
IX. Servicii de transport ºi distribuire a energiei electrice ºi termice, a
gazelor ºi de alimentare cu apã ºi serviciile aferente.
X. Serviciile de turism intern ºi internaþional.
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XI. Servicii de gospodãrie comunalã ºi locativã:
− servicii de administrare a fondului locativ (industria spaþiilor de
locuit, a spaþiilor pentru atelierele de artã plasticã etc.);
− servicii de garare ºi parcare a autovehiculelor;
− servicii imobiliare;
− servicii de asigurare sanitarã comunã în centrele populate
(canalizare publicã ºi salubritatea centrelor populate etc.);
− servicii publice (de administrare a pieþelor ºi oboarelor; servicii de
administrare a cimitirelor).
XII. Servicii personale:
− servicii de închiriere de obiecte de folosinþã îndelungatã (maºini,
aparate etc.); îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pentru solemnitãþi sau
sport ºi turism etc.;
− servicii de frizerie, coafurã, cosmeticã;
− servicii personale ºi asimilate lor (stenodactilografie, traduceri,
lecþii particulare etc.).
XIII. Diverse alte servicii:
− acordarea de credite pe termen lung pentru construcþii ºi
cumpãrãri de locuinþe proprietate personalã, reparaþii etc.;
− acordare de credite pe termen scurt pentru lucrãri ºi mãrfuri cu
plata în rate;
− schimb valutar;
− servicii de asigurãri;
− experienþe contabile ºi juridice;
− servicii de asistenþã juridicã;
− servicii de muncã manualã casnicã ºi gospodãreascã;
− serviciile hamalilor;
− servicii de comisionari;
− servicii de ignifugare, coºerit ºi implementarea extintoarelor.
XIV. Serviciile de educaþie ºi învãþãmânt.
XV. Serviciile de ocrotire a sãnãtãþii.
XVI. Serviciile de rãspândire a culturii ºi artei.
XVII. Serviciile de asigurãri sociale ºi asistenþã socialã.
Cheltuielile populaþiei pentru plata serviciilor evidenþiate în bugetele
de familie sunt grupate astfel:
I. Confecþionarea ºi repararea îmbrãcãmintei ºi încãlþãmintei.
II. Confecþionarea ºi repararea mobilei ºi obiectelor de uz casnic.
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III. Alte servicii cu caracter industrial.
IV. Chirie.
V. Energie electricã
VI. Gaze, încãlzire centralã ºi alte servicii comunale.
VII. Manopera pentru construcþii noi ºi reparaþii.
VIII.Întreþinerea la creºe ºi grãdiniþe
IX. Îngrijire medicalã.
X. Igienã ºi cosmeticã.
XI. Transport ºi telecomunicaþii.
XII. Dobânzi.
XIII.Cheltuieli pentru servicii cultural sportive, confecþionarea ºi
repararea produselor electrotehnice, articolelor medicale ºi de
higienã, lucrãri foto.
Din cele de mai sus reiese cã domeniul serviciilor pentru populaþie, la
noi în þarã, este deficitar ºi prin absenþa anumitor tipuri de servicii de strictã
necesitate, ca servicii de informaþii pe domenii concrete de interes, servicii
de management, servicii de asistenþã psihosocialã.

4.2. Situaþia consumului de servicii plãtite în þara noastrã
în perioada 1980-1989
a. Utilizarea de cãtre populaþie a serviciilor în perioada 1980-1989 (în
tarife curente):
1980
1985
1989
Reali- Pe Reali- Pe Reali- Pe Pondezãri
loc.
zãri
loc.
zãri
loc. rea (%)
(mil. lei/an (mil. lei/an (mil. lei/an
în
lei)
lei)
lei)
FC/89
Total fond de consum FC al
populaþiei (mil. lei), din care:
- din bugetul individual
- din fondul social
Utilizare de servicii, total, din care:
82.421 3.713 100.996 4.441
- serv. prestate de unitãþile de stat
contra platã
35.598 1.604 47.234 2.077
- serv. prestate gratuit sau cu
înlesniri de platã
33.047 1.489 38.182 1.679
- reparaþii locuinþe (în regie proprie)
ºi uzura locuinþelor
6.600 297 5.925 260

461.459
100,00
446.066
96,66
15.393
3,34
106.429 4.597 23,06
53.776 2.323

11,65

39.484 1.705

8,56

5.315

230

1,15
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- serv. prestate de liber profesioniºti
- serv. prestate din co. unit. de stat

1980
1985
1989
Reali- Pe Reali- Pe Reali- Pe Pondezãri
loc.
zãri
loc.
zãri
loc. rea (%)
(mil. lei/an (mil. lei/an (mil. lei/an
în
lei)
lei)
lei)
FC/89
6.266 282 8.700 383 6.687 289
1,45
910
41
955
42 1.167
50
0,25

b. Nivelul ºi structura serviciilor utilizate de populaþie: 23,06.
- confecþionat ºi reparat îmbrãcãminte,
încãlþãminte
5.555 250 7.104 313
- serv. de gosp. com. locativã
12.403 559 13.811 607
- serv. pt. uz casnic
4.867 606 5.667 249
- serv. de ocrotire a sãnãtãþii ºi igienã
15.794 695
personalã
- serv de transport ºi telecomunicaþii
18.591 837 23.739 1.044
- serv. de învãþãmânt, culturã, sport,
odihnã
22.591 1.018 27.941 1.228
- alte servicii
4.965 224 6.940 305
Dinamica de creºtere a consumului de servicii 1989/1980 = 1,29.
Dinamica de creºtere a nr. populaþiei 1989/1989 = 1,043.

7.142
14.316
5.418
16.789

309
619
234
725

1,55
3,10
1,17
3,64

26.052 1.125 5,65
29.324 1.266 6,35
7.388 319 1,60

Sursa: Anuarul statistic pe anii 1980-1989, editat de CNS.

Creºterea în valoare absolutã a serviciilor utilizate de populaþie în
1989 faþã de 1980 se datoreazã în principal majorãrii, în mai multe rânduri,
în aceastã perioadã, a preþurilor ºi tarifelor practicate de producãtori.
În ceea ce priveºte ponderea personalului ocupat în sectorul terþiar, în
ultimul deceniu, dupã cum se ºtie, în þara noastrã s-a dus o politicã
constantã de reducere a acestuia ºi de dirijare a forþei de muncã
preponderent spre celelalte sectoare ale economiei naþionale. Ca urmare,
faþã de nivelul mediu european al ocupãrii populaþiei în servicii în 1989
(55,9% din populaþia activã) în þara noastrã numai 28% din populaþia activã
au ocupat un loc de muncã în servicii, ceea ce a avut efecte vizibil negative
asupra volumului ºi calitãþii muncii prestate în acest domeniu.
Cele mai defavorizate sectoare ale serviciilor pentru populaþie au fost
ocrotirea sãnãtãþii care au (ca nr. de personal în domeniu) scãzut ca
pondere de la 7,9 la 7,5% ºi telecomunicaþiile care au scãzut la pondere de
la 1,1 la 1,0%.
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4.3. Analiza situaþiei existente în sfera serviciilor
pentru populaþie, conturarea principalelor
probleme pe tipuri de servicii
Din tabelul de mai sus, rezultã cã cea mai mare pondere în consumul
de servicii pentru populaþie, o deþin serviciile prestate contra platã de cãtre
unitãþile de stat ca urmare atât a creºterii veniturilor populaþiei ºi a cererii de
servicii, cât ºi a menþinerii, prin plan, la un nivel scãzut al cuantumului
valoric al serviciilor distribuite populaþiei gratuit sau cu înlesnire de platã.
Analizând serviciile prestate pentru populaþie pe structurã observãm cã,
deºi în perioada la care ne-am referit, oferta de mãrfuri din sortimentele
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, s-a menþinut cu mult sub cererea de consum,
sectorul serviciilor de confecþionat ºi reparat îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
au înregistrat valori foarte scãzute, ceea ce implicã o calitate a vieþii foarte
scãzutã (în ceea ce priveºte aceste necesitãþi) pentru categoriile de
populaþie majoritare care au trãit din venituri constante, de nivelul mic ºi
mediu ºi, o invazie masivã, pe piaþa ilicitã a obiectelor de îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte de producþie externã.
Un nivel extrem de scãzut au înregistrat ºi serviciile de uz casnic
(1,17%), aceasta în condiþiile în care procesul de industrializare ºi
urbanizare a atras o parte importantã a femeilor în câmpul muncii. Rezultã
cã femeile din România care se aflã în câmpul muncii ajung cu greu sã mai
beneficieze de timpul liber deoarece, dupã cele 8-9 ore de muncã zilnice
(plus, în cele mai multe cazuri, ½-1½ ore, timp destinat transportului în
comun), ele trebuie sã îndeplineascã o serie de sarcini casnice de rutinã
mari consumatoare de timp ºi de efort fizic.
Un procent relativ ridicat îl prezintã serviciile de transport ºi
telecomunicaþii 5,65%. Aceastã valoare rezultã în urma acþiunii mai multor
factori printre care: creºterea fãrã precedent a mobilitãþii populaþiei,
practicarea unor preþuri ºi tarife mari ºi majorarea lor repetatã, fãrã a se
aduce un plus de calitate sau oportunitate serviciilor respective. Dincolo de
înzestrarea tehnico-materialã a bazei naþionale de transport în comun
reþeaua prezintã numeroase distorsiuni organizatorice ºi de asigurare cu
personal calificat transportul interurban, atât pe CF, cât ºi auto, este
supraaglomerat (în anul 1989 existau 1.465.551 navetiºti) ºi are o vitezã
medie relativ scãzutã în raport cu vitezele medii practicate în transportul de
cãlãtori internaþionali pe mijloacele similare. Reþeaua urbanã de transport în
comun prezintã mari deosebiri de la oraº la oraº, în funcþie de condiþiile
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specifice (demografice, relief, importanþã turisticã etc.) existente în fiecare
zonã. În Bucureºti, transportul în comun al cãlãtorilor prezintã un grad
scãzut de confort (uneori executându-se chiar în condiþii de risc), iar
configuraþia traseelor vehiculelor nu a fost fixatã în urma unei optimizãri. În
ultimii ani, s-a procedat la o majorare indirectã a tarifelor prin scurtarea
traseelor de circulaþie. Transportul subteran realizeazã o eficienþã relativ
scãzutã, deoarece în punctele de ieºire la suprafaþã nu existã, în imediata
apropiere, mijloace de transport în comun, cu trasee complementare. Toate
acestea conduc la apariþia unor timpi lungi de staþionare a cãlãtorilor în
punctele de aºteptare (uneori depãºind 1 orã), la aglomerarea cãlãtorilor în
mijloacele de transport, ºi, în final, la apariþia unui fenomen de intoleranþã în
rândurile cãlãtorilor.
Sistemul de telecomunicaþii asigurã o servire deficitarã, iar sistemul
telefonic urban ºi interurban prezintã dese întreruperi în reþea o slabã
calitate a serviciului ºi asigurã un numãr relativ redus de operaþiuni.
Referitor la serviciile de reparare a clãdirilor ºi a construcþiilor ºi întreþinerea lor, în general, personalul specializat în domeniu presteazã lucrãri
de slabã calitate ceea ce necesitã intervenþii repetate din partea beneficiarilor. Termenele angajate pentru execuþia lucrãrilor nu sunt respectate.
Calitatea joasã a lucrãrilor implicã suportarea de cãtre beneficiar a incompetenþei ºi superficialitãþii lucrãrilor. În mod frecvent se practicã apelarea la
cãi informale pentru rezolvarea problemelor respective (supraplatã).
Serviciile de comerþ interior se dovedesc a fi insuficient specializate,
iar personalul de deservire din cauza slabei calificãri ºi însuºiri a
atribuþiunilor de serviciu, în condiþiile afluenþei ridicate a cumpãrãtorilor,
realizeazã o servire lipsitã de calitãþile proprii oricãrei intenþii de a servi. În
comerþul românesc existã încã convingerea cã cumpãrãtorul se aflã la
dispoziþia vânzãtorului ºi nu invers. În parte, aceastã convingere are ca
suport ºi raritatea ofertei.
Serviciile de alimentaþie publicã au distribuþie teritorialã neoptimã,
sortimentele ofertei sunt supt nivelul unei oferte decente, serviciul este
efectuat de un personal cu o slabã calificare, dezinteresat pentru calitatea
activitãþii sale (lui i se plãteºte ºi i se supraplãteºte serviciul). Timpii de
aºteptare în unitãþile de alimentaþie publicã pânã la realizarea accesului la
consum, determinã de multe ori renunþarea la serviciul respectiv din partea
consumatorilor. În incinta unitãþilor de alimentaþie publicã igiena lasã de
dorit. Programul de lucru al unitãþilor prestatoare nu þine cont de cererea
realã pentru aceste servicii.
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Serviciile de transport ºi distribuirea energiei electrice ºi termice, a
gazelor ºi de alimentare cu apã înregistreazã dese ºi de lungã duratã
întreruperi în reþeaua de alimentare, în deosebi la alimentarea cu gaze
naturale ºi cu apã. Consumatorii care folosesc combustibilul solid pentru
producerea energiei termice se confruntã în iarna aceasta (1990-1991) cu o
situaþie fãrã precedent. Mai mult de 50% din numãrul lor nu au primit ºi nici
nu vor putea primi în cursul iernii combustibilul achitat.
Serviciile de cazare hotelierã se dovedesc a fi de o insuficienþã
cronicã în toate mediile de agrement. Deºi disponibilitãþile de timp liber ale
populaþiei au crescut foarte mult serviciile de agrement, odihnã ºi refacere a
sãnãtãþii nu au înregistrat un plus de ofertã. În România existã puþine
modalitãþi de a-ºi petrece în mod plãcut timpul liber. Acest lucru este mai
vizibil în staþiunile de odihnã, unde oamenii, în afara vizitãrii împrejurimilor,
au foarte puþine lucrãri arabile ºi instructive de fãcut. Tineretul atât din
mediu urban, cât ºi din mediu rural beneficiazã de posibilitãþi reduse de
distracþie.
Serviciile de administrare a fondului locativ dovedeºte o slabã
informare în ceea ce priveºte disponibilul real de locuinþe ºi situaþia de locuit
a chiriaºilor (existã spaþii care, cu amenajãri minime ar putea deveni
locuibile ºi existã familii care locuiesc în condiþii subumane).
Serviciile de asigurare sanitarã comunã în centrele populate au o
slabã activitate. Dovadã, sistemul de canalizare publicã cu mari ºi dese
întreruperi în reþea, blocurile de locuinþã au, în foarte multe cazuri
subsolurile inundate cu apã, sunt infestate cu insecte ºi ºobolani. În
cartierele mãrginaºe ale capitalei existã haite de câini vagabonzi.
Serviciile de igienã personalã prezintã un grad scãzut de diversificare
ºi acces. Între cerere ºi ofertã apar timpi lungi de aºteptare. În acest sector
ca ºi în alimentaþia publicã, ºi în ocrotirea sãnãtãþii s-a instituit obiceiul nociv
de a executa o supraplatã a serviciului. Distribuþia în teritoriu a reþelei de
unitãþi pentru igiena personalã nu þine cont de necesitãþile reale ale
populaþiei.
De altfel, pe ansamblul serviciilor pentru populaþie se remarcã
repartiþia teritorialã a unitãþilor de deservire, preponderent în mediul urban;
în mediu rural structura ofertei de servicii pentru populaþie se compune doar
din servicii de tip industrial (unitãþi mici de fabricaþie, brutãrii, reparaþi de
maºini ºi utilaje agricole ºi gospodãreºti) ºi servicii oferite de micii meseriaºi
în ateliere fixe sau mobile, cu caracter divers; serviciile agrozootehnice ºi
veterinare; serviciile de învãþãmânt; serviciile de asigurãri sociale; serviciile
de ocrotirea sãnãtãþii; în unele sate servicii de igienã personalã.
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Celelalte servicii de strictã necesitate nu vor putea fi utilizate de
populaþia din mediu rural decât printr-o deplasare în mediul urban.

4.4. Propuneri pentru ameliorarea sistemului
Orice tentativã de reformã a serviciilor pentru populaþie trebuie sã
porneascã de la cauzele fundamentale care genereazã toate aspectele
negative existente la un moment dat. Aceste cauze pot fi de ordin general,
comune tuturor tipurilor de servicii (acestea sunt în general cauzele de
principiu organizatoric, de alocare ºi folosirea resurselor umane ºi materiale,
de analizã realistã a raportului cerere – ofertã etc.), sau pot fi cauze de
ordin particular, specifice fiecãrui tip de serviciu în parte. În lucrarea de faþã
ne propunem doar analiza cauzelor de ordin general mari perturbatoare ale
sistemului, cele de ordin articular, rezultând în mod firesc din analiza
fiecãrui tip de serviciu în parte. În primul rând trebuie regândite principiile de
bazã care vor fundamenta sistemul de servicii pentru populaþie. Apoi se
impune inventarierea realistã a mijloacelor materiale ºi umane de care
dispune sectorul serviciilor populaþiei în prezent. Pasul urmãtor, stabilirea
unor obiective concrete trebuie realizate în primã urgenþã, pentru a transforma sistemul existent într-un aparat economic ºi social cât mai permisiv.
Înaintea oricãrei abordãri calitative a domeniului serviciilor pentru
populaþie, factorii competenþi trebuie sã asigure asistenþa unui minim critic
al ofertei, sub care orice punere în discuþie a calitãþii serviciilor devine sterilã
desigur, cele mai multe intervenþii pentru ameliorare pun probleme de
mijloace investiþionale ºi de capacitãþi umane.
Într-un sistem disproporþionat al serviciilor, aºa cum existã în prezent
în þara noastrã, relaþiile informale devin suverane (oferta fiind cu mult sub
nivelul cererii) comportamentul aberant atât al lucrãrilor, cât ºi al
beneficiarilor, generalizându-se. Într-un asemenea climat antieducativ ºi
antiuman absenþa oricãrui mecanism social ºi economic de angrenare a
responsabilitãþii va permite unei categorii sociale minoritare sã prospere pe
seama celor mulþi, dependenþi.
Obiectivul de a face saltul calitativ care sã ne ducã la ieºirea din
ieºirea din situaþia actualã însã nu poate fi atins în afara edificãrii unui
sistem concurenþial al serviciilor. Se impune crearea unui sistem legislativ
stimulativ pentru orientarea interesului agenþilor economici cãtre acest
sector.
Înþelegerea oportunitãþii de a aloca un volum optim de investiþii în
servicii pentru populaþie va condiþiona decisiv viitorul acestui sector.
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Perceperea corectã a fenomenelor pieþei serviciilor, a tendinþei
acestora, presupun conturarea atenþiei specialiºtilor ºi factorilor de decizie,
în acest sens. O politicã coerentã în sectoarele cheie ale serviciilor pentru
populaþie ar trebui sã þinã cont de creºterea economicã, generalã de
ocupare a forþei de muncã, de realizarea unui volum de venituri ºi nu în
ultimul rând de protecþia consumatorilor ºi de creºterea nivelului de trai.
Trebuie sã se înlãture odatã pentru totdeauna mentalitatea cã
serviciile pentru populaþie sunt o rudã mai sãracã a economiilor în curs de
dezvoltare. Odatã cu introducerea în industrie a unor ramuri-locomotivã, în
mod obligatoriu se vor produce modificãri în modul de viaþã a
consumatorilor ceea ce va cere, cu necesitate, o revoluþie în sectorul
serviciilor pentru populaþie.
În acelaºi timp, pentru realizarea unei oferte cât mai diverse ºi
adaptate structural cererii de servicii, se impune extinderea ºi eficientizarea
serviciilor existente.
Întreprinderile prestatoare de servicii pentru populaþie trebuie sã-ºi
fundamenteze activitatea pe principii de marketing.
Caracteristica esenþialã a oricãrei unitãþi prestatoare de servicii pentru
populaþie trebuie sã fie sensibilitatea la cerere ºi mobilitatea în alegerea
alternativelor de satisfacere a acestora. E necesarã o analizã a repartiþiei în
teritoriu a unitãþilor de deservire ºi iniþierea unui program de mãsuri care sã
ducã la o repartixare echitabilã ºi pe mãsura cererii a unitãþilor de toate
tipurile. O atenþie specialã trebuie acordatã modelelor de comportament ale
consumatorilor de servicii ºi analizei efectelor ce decurg din funcþionarea
deficitarã a relaþiilor lucrãtori-beneficiari nevoi consum, cerere-ofertã.
Serviciile de consum pentru populaþie trebuie sã-ºi propunã ca
obiectiv abordarea satisfacerii cât mai complexã a nevoilor umane nu numai
a acelora care sunt satisfãcute în prezent.
Cel puþin, într-un viitor previzibil, raportul dintre nevoile de consum ºi
cererea populaþiei de servicii este condiþionat de unele restricþii de ordin
general, anume:
− posibilitãþile ofertei de servicii sunt cu mult sub necesar;
− nevoile de consum care vor avea acoperire în ofertã vor constitui o
sursã de frustrare în creºtere;
− nivelul preºurilor va limita cererea cu mult sub nivelul trebuinþelor,
pentru o categorie majoritarã a populaþiei;
− percepþia nevoilor de servicii de cãtre consumatori limiteazã
cererea, percepþia fiind rezultatul unui proces complex bazat pe
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deprinderile de cumpãrare, obiceiurile de consum, nivelul de
culturã ºi de instruire, nivelul informãrii asupra posibilitãþilor de
consum etc.
Dacã þinem cont cã pe plan mediu european ponderea consumului de
servicii în totalul fondului de consum al populaþiei oscileazã între 40-60%,
iar la noi acesta este de numai 23,06% la nivelul anului 1989, putem
concluziona cã nivelul de trai în România este extrem de scãzut.
Având în vedere cã atât în prezent, cât ºi într-un viitor apropiat, nivelul
aspiraþiilor populaþiei þãrii noastre se va menþine la un nivel relativ scãzut
este utilã, orice acþiune care va duce la creºterea acestui nivel, la realizarea
unui mediu socioambiental civilizat.

5. ASPECTE ALE EVALUÃRII COSTURILOR
ªI EFICIENÞEI SERVICIILOR
Implicarea serviciilor în asigurarea unei cât mai ridicate calitãþi a vieþii
este un fapt ce se impune cu forþa evidenþei oricãrui cercetãtor care
abordeazã aceastã problemã.
În acest sens, este suficientã constatarea cã, fãrã transporturi ºi
comerþ, însãºi satisfacerea necesitãþilor umane fundamentale este puternic
afectatã, pusã chiar sub semnul întrebãrii.
Dincolo de acest fapt, activitatea serviciilor este implicatã, practic, în
toate domeniile ºi la toate nivelurile existenþei umane.
Astfel, dintr-o listã oricât de generalã ºi sumarã a necesitãþilor care
trebuie satisfãcute pentru asigurarea unei calitãþi a vieþii cel puþin
acceptabile, nu pot lipsi:
− asigurarea ºi menþinerea existenþei;
− asigurarea ºi menþinerea sãnãtãþii;
− asigurarea securitãþii:
- personale;
- colective;
- interne;
- externe;
− asigurarea socializãrii;
− asigurarea coeziunii sociale;
− organizarea timpului liber;
− organizarea teritoriului;
− circulaþia informaþionalã.
O singurã privire asupra acestei liste pune în evidenþã implicarea
serviciilor în satisfacerea acestor necesitãþi. Mai mult, se poate remarca o
grupare ºi o specializare a serviciilor, în funcþie de necesitatea a cãrei
satisfacere este avutã în vedere, mergând de la transporturi ºi comerþ –
implicate în asigurarea ºi menþinerea existenþei – pânã la comunicaþii, care,
la extremitatea opusã a listei, realizeazã circulaþia informaþionalã.
Pe de altã parte, satisfacerea necesitãþilor, deºi condiþie necesarã, nu
este ºi condiþie suficientã pentru realizarea unei ridicate calitãþi a vieþii.
Atingerea acestui deziderat reclamã, în completare, asigurarea unei calitãþi
determinate a bunurilor de care dispun oamenii, o bunã stare a sãnãtãþii lor,
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un puternic sentiment de securitate, un grad minim al coeziunii sociale,
posibilitãþi diverse de petrecere plãcutã a timpului liber etc. Dacã asigurarea
unui volum suficient de bunuri, într-o gamã sortimentalã diversificatã ºi la un
nivel calitativ ridicat este, prin excelenþã, o problemã a sferei producþiei,
celelalte sunt, în mod evident, dependente de eficienþa activitãþii serviciilor.
Iatã deci cum analiza calitãþii vieþii nu se poate dispensa de abordarea
problematicii serviciilor, dupã cum nu poate ignora nici problematica
eficienþei acestora. Or, conceptul de eficienþã a serviciilor conduce, în mod
necesar, spre o analizã combinatã, desfãºuratã simultan atât în plan
economic, cât ºi în plan sociologic.
Într-o accepþiune sociologicã eficienþa este înþeleasã ca fiind
capacitatea acþiunilor noastre de a conduce la atingerea scopurilor propuse
drept finalitate a celor dintâi.
Economic, prin eficienþã vom înþelege raportul dintre efectele utile ale
unui proces economic ºi volumul mijloacelor economice alocate acelui
proces.
În plan sociologic, eficienþa serviciilor se leagã, evident, de finalitatea
lor. Pentru a stabili eficienþa unui serviciu, ori a sistemului serviciilor în
ansamblul sãu va trebui sã definim, în primul rând, finalitatea acestuia
(finalitãþile acestora).
În literatura economicã se întâlnesc numeroase propuneri de definire
ºi clasificare a serviciilor.
Datoritã abordãrii exclusiv economice, ele nu oferã un rãspuns
complet problemei finalitãþii serviciilor. De regulã, aceste definiþii se axeazã
pe ideea cã serviciile sunt astfel de activitãþi care urmãresc satisfacerea
acelor necesitãþi sociale ce nu se prezintã sub forma de bunuri materiale,
deci nu pot fi stocate în vederea unei distribuiri ulterioare momentului în
care au fost produse, consumându-se prin urmare chiar în momentul
producerii lor. Dar, aducând în discuþie necesitãþile sociale, aceste definiþii
deschid, de fapt, câmpul de investigare propriu sociologiei.
O dificultate de ordin metodologic o reprezintã absenþa unei tipologii a
serviciilor care sã þinã cont ºi de criteriile eficienþelor sociale.
Din perspectivã economicã, primul aspect care intereseazã este cel al
creãrii de venit, întrucât, în funcþie de acesta, diferenþierea serviciilor, din
punctul de vedere al eficienþei lor, este evidentã. Astfel, pentru acele servicii
care creeazã venit, eficienþa se poate exprima valoric.
Pentru celelalte servicii, expresia valoricã este insuficientã sau chiar
inoperantã. Ilustrativ, se poate considera cazul serviciilor prestatoare de
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lucrãri la comandã (confecþionãri de încãlþãminte, îmbrãcãminte, mobilier
etc.) ºi, la extrema opusã, serviciile de asistenþã ºi ocrotiri sociale în cazul
primelor eficienþa economicã se poate exprima valoric.
Pentru cele din urmã, a cãror eficienþã economicã nu este nici
evidentã ºi nici directã, e expresia valoricã se dovedeºte inoperantã. În
acest caz se impune, mai întâi, definirea a ceea ce s-ar putea numi “produs
finit” al acestor servicii ºi stabilirea unor unitãþi de mãsurã a acestui produs
dupã care, eventual, se poate ajunge ºi la o expresie valoricã a acestora.
Se poate observa, însã, cã separarea serviciilor dupã criteriul
realizãrii de venituri se coreleazã cu un alt criteriu de clasificare a lor, oferit
de natura produselor pe care le oferã.
Astfel, serviciile creatoare de venit sunt, totodatã, cele care asigurã în
mod direct bunuri materiale ori asigurã un plus de eficienþã activitãþilor de
producþie ºi/sau distribuire a acestor bunuri. În aceastã situaþie se aflã
comerþul, transporturile, lucrãrile efectuate la comandã, activitãþile de
întreþinere ºi reparaþii, spãlat ºi curãþat chimic etc.
De cealaltã parte regãsim activitãþi care nu asigurã, de fapt, bunuri,
având în sarcinã, mai curând, realizarea unor stãri, cum ar fi: starea de
sãnãtate, de coeziune socialã, de securitate, de cunoaºtere etc. În acest
grup sunt incluse serviciile de ocrotire a sãnãtãþii, justiþia, poliþia, armata,
învãþãmântul, asistenþa socialã etc., toate aceste servicii având nevoie de
susþinere economicã ºi financiarã din fondurile sociale de consum.
Pe de altã parte, dacã pentru a evalua eficienþa serviciilor este
necesar sã precizãm, mai întâi, finalitãþile acestora, rezultã cã, în intenþia
realizãrii unui discurs ºtiinþific riguros, problema va trebui tratatã în cadrul
unei teorii generale asupra societãþii, teorie care sã rãspundã anumitor
precondiþii:
− precizeazã structura societãþii (elementele constitutive ºi relaþiile
dintre ele);
− stabileºte legile ºi/sau regulile de articulare a elementelor
constitutive ale sistemului social, ca ºi raporturile lor (cantitative ºi
calitative) necesare menþinerii ºi evoluþiei sistemului social;
− stabileºte legile ºi/sau regulile de articulare a elementelor
constitutive ale sistemului social, ca ºi raporturile lor (cantitative ºi
calitative) necesare menþinerii ºi evoluþiei sistemului social;
− stabileºte legile evoluþiei societãþii, elementele de structurã care
determinã evoluþia, raporturile acestora cu restul structurii sociale,
tendinþele manifestate în evoluþie;
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− determinã locul ºi rolul serviciilor în structura ºi evoluþia societãþii;
− elaboreazã, pe aceste baze, o tipologie a serviciilor;
− defineºte starea normalã ºi/sau optimul funcþional al serviciilor;
− formuleazã finalitãþile sistemului serviciilor.
Pe baza cadrului teoretic astfel elaborat, se pot construi instrumentele
necesare pentru evaluarea eficienþei serviciilor dintr-o perspectivã
sociologicã, astfel încât sã se poatã stabili dacã un anumit serviciu, tip de
servicii ori sistemul serviciilor, în ansamblul sãu, concordã cu imperativele
sociale, respectiv dacã:
− sistemul serviciilor este complet (cuprinde toate serviciile
necesare);
− sistemul serviciilor este raþional (nu satisface ori genereazã false
necesitãþi, nu cuprinde servicii care se suprapun ori care nu mai
sunt socialmente necesare);
− sistemul serviciilor este normal dezvoltat (se încadreazã în
structura socialã la parametri optimului funcþional);
− sistemul serviciilor este eficient.
Dar, pentru ca analiza serviciilor din perspectiva implicãrii lor în
realizarea unei cât mai ridicate calitãþi a vieþii sã fie completã, mai trebuie
rezolvate cîteva probleme: problema organizãrii serviciilor, cea a calitãþilor
prestaþiilor oferite, a gradului de satisfacþie a populaþiei în raport cu
prestaþiile oferite, precum ºi problema posturilor antrenate de existenþa ºi
funcþionarea lor.
Una din condiþiile în care un serviciu realizeazã eficienþã socialã o
constituie atingerea unui optim funcþional, care, la rândul sãu, presupune
construirea serviciului pe baza unui model elaborat din perspectiva teoriei
organizãrii. Acest model trebuie sã indice:
− organigrama optimã;
− circuitele informaþionale, decizionale ºi de control;
− tipul de personalitate a lucrãtorilor angajaþi recomandabilã pentru
activitãþile prestate;
− metodele ºi stilurile de lucru ºi de conducere.
Problemele legate de calitatea prestaþilor oferite ºi de gradul de
satisfacþie al categoriilor sociale deservite se situeazã în planul larg al
sociologiei. Evaluarea acestora implicã elucidarea atât a unor caracteristici
obiective, cât ºi a unor aspecte subiective.
Evaluarea eficienþei serviciilor ne intereseazã deci, de calitatea
perceputã a acestora, de aprecierea de care se bucurã ele din partea
populaþiei deservite. Din perspectiva calitãþii vieþii, la prima vedere, poate sã
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aparã cã tocmai aspectele subiective, de percepþie sunt cele mai
importante, întrucât în funcþie de acestea se constituie gradul de satisfacþie
al populaþiei în raport cu prestaþiile oferite, iar, pe de altã parte, impactul lor
asupra calitãþii vieþii este cel mai direct ºi mai evident. Totuºi, subiectivitatea
individualã poate sã nu þinã cont de posibilitãþile reale ale societãþii ºi
economiei de a satisface anumite necesitãþi ºi, de multe ori, chiar acest
lucru se întâmplã. Pe de altã parte, simpla constatare a stãrii de
satisfacþie/insatisfacþie nu spune nimic despre cauzele care au generat-o ºi,
implicit, nu permite intervenþii eficace în vederea asigurãrii unei calitãþi
ridicate a prestaþiilor.
Problemele legate de costurile antrenate de servicii deschid un alt
capitol al tematicii abordate. Desigur, ele sunt direct implicate de utilizarea
conceptului de eficienþã în accepþiunea sa economicã. Din acest punct de
vedere, costurile reprezintã totalitatea cheltuielilor fãcute pentru realizarea
unui efect al serviciului intrând, astfel, în componenþa numitorului raportului
efecte utile/volum de mijloace economice alocate. Modalitatea cea mai
comodã de exprimare a costurilor este, evident, cea valoricã. Din
perspectiva sociologicã aceastã modalitate nu este însã satisfãcãtoare,
deoarece ea nu permite nicio concluzie în legãturã cu numãrul unitãþilor
prestatoare de care dispune un serviciu ºi nici cu distribuþia lor în teritoriu.
Or, o necesitate socialã caracterizeazã un volum populaþional extins,
distribuit neuniform în teritoriu încât satisfacerea ei la nivelul întregii
populaþii poate fi afectatã, în condiþiile în care numãrul ºi distribuþia
teritorialã a unitãþilor prestatoare nu sunt corelate cu volumul ºi distribuþia
populaþiei. Evaluarea eficienþei sociale a unui serviciu impune deci corelarea
expresiei valorice a costurilor cu ponderea lor structuralã.
Pe de altã parte, în costuri trebuie inclusã, evident ºi valoarea forþei
de muncã utilizate. Ca ºi în cazul cheltuielilor materiale, exprimarea valoricã
a costurilor antrenate de asigurarea personalului necesar funcþionãrii unui
serviciu nu este suficientã.
În primul rând, pentru cã volumul optim al personalului necesar
funcþionãrii eficiente a unui serviciu nu este dictat de raþiuni strict
economice. Astfel, eficienþa economicã impune menþinerea cheltuielilor
fãcute pentru realizarea unui anumit serviciu la un nivel cât mai scãzut,
implicând ºi reducerea la minimul posibil a cheltuielilor fãcute cu asigurarea
forþei de muncã. În schimb, eficienþa socialã impune, de multe ori, o
creºtere a cheltuielilor, implicându-le ºi pe cele fãcute cu asigurarea forþei
de muncã, fãrã ca activitãþile avute în vedere sã conducã, întotdeauna, la
realizarea de venituri.

444
Analiza unei situaþii concrete va facilita o mai bunã înþelegere. Astfel,
în cazul unei case de copii, pentru a îmbunãtãþii condiþiile de viaþã a
acestora, calea cea mai simplã pare a fi o sporire a alocaþiilor destinate
procurãrii de bunuri de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, sã zicem cu o mie
lei/copil pentru un an. Dacã efectivele orfelinatului sunt de 250 de copii,
rezultã o cheltuialã suplimentarã de 250 mii lei anual.
Economic poate sã parã suficient, dar, în realitate, nu este aºa ºi iatã
de ce: se ºtie cã orfanii instituþionalizaþi sunt puternic marcaþi de douã
fenomene – deprivarea afectivã ºi hospitalismul. Ambele se traduc între
altele, printr-un comportament puternic perturbat, antisocial, distructiv,
manifest ºi prin distrugerea sistematicã ºi intenþionatã a bunurilor proprii, ca
ºi a bunurilor celor din jur. Bunurile procurate din fondurile suplimentare nu
vor asigura, în aceste condiþii, un spor de confort vieþii lor, fiind foarte
repede distruse. O ameliorare a acestui comportament ar fi, de fapt, soluþia
realã a problemelor. Acest rezultat se poate obþine prin reducerea numãrului
de copii aflaþi în îngrijirea unui cadru didactic, numãr care, actualmente se
ridicã la minimum 12 ºi care ar trebui sã coboare la 5-6. În cazul analizat,
personalul didactic ar trebui suplimentat de la 32 persoane/22 cadre plus
încã 10 pentru a asigura zile libere/la 60, deci o creºtere cu 28 de cadre,
care, la un salariu lunar de 2.500 lei, determinã o sporire a cheltuielilor
anuale cu 840.000 lei.
În al doilea rând, volumul personalului utilizat de un anumit serviciu
trebuie sã realizeze o anumitã structurã care nu poate fi, nici ea, impusã de
raþiuni strict economice, întrucât acestea nu se identificã ºi nici nu se
suprapun exact celor sociale.
Fie ºi numai aceste douã împrejurãri demonstreazã necesitatea
completãrii expresiei valorice a costurilor forþei de muncã printr-o analizã
structuralã menitã sã sesizeze ºi sã exprime concordanþa dintre, pe de o
parte, optimul impus de criteriile combinate/economice ºi sociologice/ale
eficienþei ºi, pe de altã parte, starea realã a unui serviciu considerat.
În intenþia asigurãrii unei funcþionãri a serviciilor în condiþii de
eficienþã, este evidentã necesitatea dimensionãrii lor în concordanþã cu
starea normalã ºi optimul funcþional al acestora, ca ºi cu imperativele
optimului organizaþional al lor.
Prin consideraþiile prezentate am intenþionat sã pun în evidenþã faptul
cã, abordarea problematicii serviciilor din perspectiva implicãrii lor în
realizarea unei cât mai ridicate calitãþi a vieþii, impune cu necesitate
operarea simultan pe planul economic ºi sociologic.
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În scopul intervenþiei utile în ridicarea calitãþii serviciilor pentru
populaþie ar trebui deci formulatã o teorie a socialului care sã rãspundã
exigenþelor pe care le-am enunþat. Pentru situaþia prezentã, concret, propun
utilizarea conceptelor de servicii sociale, eficienþa serviciilor sociale, costuri
ºi reþele de servicii în urmãtoarele accepþiuni:
1. SERVICII SOCIALE
Serviciile sociale sunt organisme sociale care:
1. sunt structurate ierarhic, având, deci un caracter organizat ºi
formalizat;
2. sunt orientate spre prestarea de activitãþi;
3. au în vedere satisfacerea de necesitãþi sociale considerate prea
importante sau prea generale pentru a fi lãsate spre rezolvare
individualã;
4. sunt luate în sarcinã de colectivitãþi publice sau de cãtre stat;
5. dispun de patrimoniu/bunuri materiale/mijloace financiare ºi
personal specializat.
Consider util sã propun o schiþã a listei necesitãþilor care, prin
caracterul de generalitate sau prin importanþa lor pentru existenþa societãþii
trebuie incluse în studiu:
a) asigurarea ºi menþinerea sãnãtãþii;
b) asigurarea coeziunii sociale;
c) asigurarea securitãþii:
- personale;
- colective;
- interne;
- externe;
d) asigurarea instruirii ºi educãrii;
e) asigurarea socializãrii;
f) organizarea teritorialã;
g) circulaþia informaþiei.
2. COSTURI
Prin costuri vom înþelege totalitatea cheltuielilor necesare pentru
satisfacerea necesitãþilor sociale avute în vedere. Întrucât eficienþa socialã
se situeazã la intersecþia planului economic cu cel social, rezultã, implicit,
necesitatea de a urmãri cheltuielile pe aceste douã planuri:
• CONSUMURI MATERIALE:
− materie primã - cost; cost transport; cost manipulare; cost total;
− energie: surse, diversitate, cost/tip: cost/depozitare: cost total;
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− mijloace fixe: diversitate dotare, cote amortizare, uzurã.
• CONSUMURI UMANE:
− forþa de muncã: specializare, salarii, forme de cointeresare,
prime cheltuieli totale.
3. REÞELE DE SERVICII
Prestarea oricãrui serviciu se desfãºoarã într-un numãr de unitãþi
distribuite pe întreg teritoriul unei anumite societãþi. Prin aceastã distribuire
se realizeazã, în cadrul fiecãrui serviciu în parte, o structurã de reþea,
cuprinzând atât unitãþi propriu-zis prestatoare cât ºi sedii centrale etc.
Eficienþa unui serviciu va fi, de fapt, eficienþa reþelei sale de unitãþi
prestatoare.
4. EFICIENÞA SERVICIILOR
Pe baza definiþiilor propuse pentru conceptele de servicii ºi reþele de
servicii, ca ºi pe baza listei necesitãþilor avute în vedere de serviciile
sociale, prin eficienþa acestora vom înþelege cã, reþelele serviciilor sociale:
a) satisfac o necesitate socialã resimþitã de o categorie socialã
determinatã sau de societate în ansamblul ei, necesitate regãsitã
în cadrul listei propuse;
b) prin structura de reþea, serviciile considerate asigurã accesul
întregii populaþii avute în vedere la prestaþiile oferite de el;
c) permite accesul financiar al întregii populaþii avute în vedere la
prestaþiile oferite;
d) calitatea prestaþiilor reþelei este apreciatã cel puþin ca bunã de
cãtre populaþia deservitã;
e) dimensionarea serviciilor satisface criteriile de eficienþã
organizaþionalã;
f) prestaþiile sunt asigurate în condiþii de eficienþã economicã.
Aspecte metodologice
Verificarea condiþiei a) impune sã stabilim în ce mãsurã reþeaua unui
anumit serviciu social satisface necesitatea avutã în vedere. Pentru aceasta
este necesar sã dispunem de listele acestor necesitãþi ºi ale serviciilor
corespunzãtoare lor.
Listele respective trebuie sã se suprapunã. De asemenea, va trebui
sã stabilim în prealabil în ce se manifestã, concret, satisfacerea acestor
necesitãþi, cu alte cuvinte: care este “produsul finit” al serviciilor studiate,
precum ºi ponderea cu care se înscriu diferitele categorii socioprofesionale
în ansamblul activitãþilor prestate de fiecare serviciu. Rezumând, vor trebui
stabilite:
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− lista necesitãþilor avute în vedere;
− lista serviciilor corespunzãtoare;
− lista “produselor finite”;
− structura socioprofesionalã a populaþiei deservite.
Condiþia b)
Verificarea presupune ca prin structura de reþea, serviciile considerate
sã-ºi poatã desfãºura activitatea în întregul teritoriu. Ne va interesa, de
aceea, pentru fiecare serviciu în parte, care este cea mai micã unitate
administrativ-teritorialã deservitã de el, care sunt volumul ºi structura
socioprofesionalã a populaþiei deservite. Aceasta presupune ca, suplimentar
faþã de condiþia a), sã utilizãm inventare de reþea pentru fiecare serviciu.
Inventarele de reþea vor cuprinde:
− numãrul de unitãþi prestatoare de servicii utilizate;
− nivelul minim al unitãþilor administrativ-teritoriale care dispun de cel
puþin o unitate prestatoare;
− volumul populaþiei deservite de fiecare unitate prestatoare.
Condiþia c)
Verificarea acesteia se realizeazã prin compararea preþului pentru
fiecare prestaþie efectuatã de un serviciu cu venitul personal al beneficiarilor, în funcþie de categoria socioprofesionalã cãreia îI aparþine. Dar
solicitarea unei prestaþii nu se face numai în funcþie de veniturile realizate
de o persoanã, cât mai ales, în funcþie de sumele rãmase disponibile dupã
ce persoana respectivã ºi-a asigurat bunurile necesare existenþei.
Rezultã cã vom avea nevoie sã cunoaºtem bugetele de familie ºi
persoanele ale categoriilor socioprofesionale. De asemenea, tot pentru a
determina accesibilitatea financiarã a unui serviciu, va trebui sã þinem cont
ºi de frecvenþa de utilizare a prestaþiilor oferite de acesta pentru fiecare
categorie socioprofesionalã în parte.
Condiþia d)
Verificarea satisfacerii acestei condiþii presupune determinarea
calitãþii percepute a prestaþiilor oferite de un serviciu prin prisma categoriilor
socioprofesionale deservite, sau, prin determinarea gradului de satisfacere
al populaþiei în raport cu prestaþiile oferite de acel serviciu. Ambele cãI se
pot urma, fie optând pentru una singurã, fie îmbinându-se prin utilizarea de
chestionare sociologice.
Condiþia e)
Satisfacerea acestei condiþii presupune verificarea concordanþei
dintre optimul organizaþional rezultat în baza utilizãrii teoriei organizãrii ºi
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starea organizaþionalã realã a reþelei serviciului analizat. Dupã cum am
arãtat anterior, modelul teoretic trebuie sã prescrie:
− organigrama optimã;
− circuitele informaþionale, decizionale ºi de control;
− tip personalitate recomandabilã;
− metode, stiluri de muncã ºi conducere. Acest model nu poate fi
elaborat decât pornind de la ºi respectând cerinþele fluxurilor
productive.
Fluxuri productive:
− activitãþi, operaþii, mânuiri/tip serviciu (comune, generale ºi de grup);
− alternative de organizare ºi dimensionare a fluxurilor tehnologice;
− consumul specifice: consum material unitatea produs final; consum
energetic/unitatea produs final; consum forþã de muncã/unitatea
produs final;
− cheltuieli unitare specifice: cheltuieli materiale/unitatea produs
final;cheltuieli forþã de muncã/unitate produs final; cheltuieli transport/unitate produs final; cheltuieli energie/unitate produs final.
Condiþia f)
Elementul fundamental în baza cãruia se poate evalua eficienþa unui
serviciu îl constituie definirea “produsului finit”, datoritã faptului cã aºa cum
am arãtat încã în propunerea de definire a serviciilor, finalitatea lor nu o
constituie bunurile de naturã materialã. Cu atât mai mult în cazul serviciilor
sociale, care vizeazã mai curând realizarea unor stãri, eficienþa lor
economicã nu poate fi evaluatã decât dacã:
1. produsul finit este definit în concepte cuantificabile;
2. în raport cu definiþia datã produsului finit, dispunem de un etalon
de mãsurare.
Abia atunci când dispunem de aceste elemente se poate opta pentru
una din modalitãþile de exprimare a eficienþei economice:
Eficienþa economicã:
− rata conversiei: produs final/unitate consumuri specifice;
− dimensiunea cheltuielilor (totale, materiale, cu forþa de muncã);
− valoarea produsului final (expresia valoricã a producþiei fizice);
− valoarea producþiei nou obþinute/1.000 lei cheltuiþi etc.

6. CONCLUZII ªI PROPUNERI
PENTRU AMELIORAREA SISTEMULUI
Din cercetãrile întreprinse asupra diferitelor tipuri de servicii, dincolo
de concluziile ºi propunerile care au rezultat pentru fiecare tip de serviciu în
parte, sau desprins ºi o serie de concluzii care au câmp de valabilitate
comun tuturor domeniilor abordate.
Serviciile, având un rol decisiv în formarea ºi menþinerea unui mediu
umanizat ºi catalizat al energiilor individuale ºi colective impun acordarea
unei atenþii speciale din partea factorilor de decizie, tocmai spre a garanta
împlinirea dimensiunii lor calitative, cunoaºterii în timp util a stãrilor de fapt
ºi a tendinþelor care apar în mediu social ºi economic.
Strategiile privind dezvoltarea ºi dinamica serviciilor pot fi elaborate
adecvat în mãsura în care este asiguratã o informare pertinentã cu privire la
gradul de satisfacere cantitativã ºi calitativã tip de serviciu ºi global, cu
privire la dinamica exigenþelor individuale ºi colective, cu privire la
posibilitãþile existente ºi viitoare la nivelul local ºi naþional. Toate acestea,
relevã complexitatea problemei ºi necesitatea de a forma specialiºti înalt
calificaþi care sã lucreze în aceste domenii.
Din cercetarea întreprinsã a rezultat, de asemenea, faptul cã analiza
calitãþii prestaþiilor unui tip oarecare de serviciu nu trebuie întreprinsã înainte
de a ne asigura de existenþe unor precondiþii anume:
− existenþa unei relative abundenþe a ofertei de servicii (reportatã la
cererea exprimatã);
− existenþa unei game diverse de servicii pentru una ºi aceeaºi
nevoie umanã (necesitatea alternativã multiplã);
− existenþa unei nuanþãri a gamei serviciului, astfel încât sã fiinþeze
furnizãrii ºi preþuri cu spectrul larg de diferenþiere;
− polimorfismul furnizorilor de servicii sub aspectul proprietãþii,
tehnologiilor gradelor de integrare ºi asociere, naturii ofertei
precum ºi cu privire la conþinutul ºi dinamismul raporturilor furnizorbeneficiar;
− sensibilitatea largã în masa populaþiei referitoare la rolul formativ al
serviciilor care, prin calitatea lor devin un element esenþial al
procesului de învãþare socialã negativã sau pozitivã etc.
Structurile existente în prezent în planul socioeconomic românesc nu
sunt de naturã sã faciliteze decât, într-un viitor mai mult sau mai puþin
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îndepãrtat, apariþie acestui set de precondiþii. Deocamdatã, se poate afirma
cã serviciile româneºti au o dezvoltare neechilibratã, oferta este de regulã,
sub nivelul cererii structurile de proprietate sunt preponderent monopoliste
(cu excepþii în domeniu comerþului alimentar ºi cu amãnuntul). Datoritã
disproporþiei sistemului serviciilor pentru populaþie banii au devenit o noþiune
vagã, ei nemaipurtând valoarea în sine relaþiile informale au devenit
suverane, comportamentul anormal atât al consumatorilor cât ºi al
lucrãtorilor în servicii s-a generalizat, corupþia a devenit regulã, iar dreptul ºi
legalitatea excepþii. Într-un astfel de climat antieducativ ºi antiuman,
beneficiarul de servicii suportã atât în plan material cât ºi afectiv
incompetenþa producãtorului, iar ilicitul, impostura ºi absenþa unui
mecanism eficient de antrenare a responsabilitãþii permit unei categorii
sociale minoritate sã prospere pe seama celor mulþi dependenþi.
În prezent, piaþa româneascã a serviciilor este dominantã de condiþiile
impuse de oferta rarã ºi preponderent monocalitativã.
Edificarea unui sistem echilibrat de servicii pentru populaþie se
constituie deci, ºi ca o problemã complexã de marketing de rezolvarea
cãreia depinde însãºi de venirea noastrã ca naþiune. Înþelegerea
oportunitãþii de a aloca un volum optim de investiþii în aceastã sferã,
înþelegerea caracterului complex, multidisciplinar al domeniului presupune
concentrarea atenþiei specialiºtilor cu putere de decizie în acest sens, în
scopul transformãrii sferei serviciilor într-un domeniu de larg acces social,
înlãturând tendinþa actualã existentã în rândurile populaþiei de a apela doar
la serviciile cu caracter obligatoriu în consum, ca urmare a tarifelor mari ºi
în creºterea faþã de nivelul veniturilor. Prin dimensiunile lor cantitative ºi
calitative, serviciile participã direct la instituirea unei anumite stãri calitative
a vieþii populaþiei. Limitarea evaluãrii activitãþii serviciilor la profiturile
obþinute reprezintã o orientare nocivã, preponderent cantitativã de mãsurare
a efectelor activitãþii unitãþilor prestatoare. De aceea, se impune folosirea
unor indicatori mai relevanþi, dominant calitativi de mãsurare a activitãþii
unitãþilor ofertante. Poate ar fi utilã introducerea unor indicatori care sã
releve costul social al nerealizãrii calitative ºi cantitative a serviciului (acest
cost mãsurând toate impacturile mãsurabile de naturã negativã, care au, în
final, efectul de a reduce participarea agenþilor numai la viaþa societãþii,
restrângerea cererii pentru serviciul respectiv etc.). Este bine ca fiecare
lucrãtor în servicii, care nu-ºi face datoria integral, sã suporte consecinþele
faptelor sale, deoarece el se constituie ca o sursã de pierderi sociale, un
mecanism deformant, anticalitativ al sferei serviciilor ºi implicit al mediului
socioeconomic.
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Dezvoltarea viitoare a societãþii va crea atât necesitatea, cât ºi
mijloacele creºterii ponderii ºi importanþei serviciilor în satisfacerea nevoilor
de interes social (instruire, ocrotirea sãnãtãþii, culturã etc.). Însuºi nivelul de
dezvoltare al unei naþiuni este caracterizat astãzi de calitatea ocrotirii
sãnãtãþii, de volumul ºi ponderea cheltuielilor pentru învãþãmânt ºi cercetare
în venitul naþional, de numãrul ºi ponderea cadrelor cu pregãtire superioarã
etc. În condiþiile actuale de dezvoltare ale societãþii, creºterea ºi
diversificarea nevoilor sociale se manifestã tot mai mult ca o cerere de
servicii sociale. Pânã în anul 1990 aceste servicii au fost distribuite prin
instituþii specializate, de stat (în majoritate), gratuit sau cu înlesniri de platã.
Experienþa a demonstrat cã pânã în prezent, nivelul resurselor alocate de la
bugetul statului pentru subvenþionarea acestor servicii nu a fost suficient de
ridicat pentru a realiza o calitate a serviciului care sã justifice efortul
societãþii. Aceastã calitate scãzutã a serviciului s-a datorat atât bazei
tehnico materiale, uneori insuficiente, alteori inadecvate de care au dispus
la un moment dat aceste instituþii, cât ºi nivelului nesatisfãcãtor de
încadrare cu personal specializat.
Având în vedere importanþa socialã a asigurãrii unui potenþial cât mai
înalt al factorului uman, nivelul relativ scãzut al posibilitãþilor materiale ºi
aspiraþilor populaþiei, se impune continuarea asigurãrii gratuitãþii acestor
servicii (învãþãmânt, ocrotirea sãnãtãþii, ocrotirea mediului natural, asistenþã
socialã etc.) în scopul garantãrii accesului egal la utilizarea acestor servicii,
al tuturor membrilor societãþii. Alocarea resurselor materiale ºi financiare,
pentru subvenþionarea acestor servicii, trebuie sã creascã de la an la an,
pânã la asigurarea unui nivel decent al prestaþiei.
Apariþia unei iniþiative particulare în aceste sectoare de activitate nu
vor face decât sã instituie o concurenþã ofertei existente, ceea ce va duce la
creºterea calitãþii serviciului.
O atenþie deosebitã, trebuie acordatã pregãtirii cadrelor ºi legislaþiei în
vigoare, care are menirea de a garanta cointeresarea materialã în strânsã
relaþie cu calitatea prestaþiei.
Problema serviciilor trebuie analizatã þinându-se cont de procesul
general de terþializare pe care îl va suporta producþia de bunuri materiale,
de mutaþiile care vor surveni în profitul profesional al populaþiei, pentru a
face din sfera serviciilor un factor stabilizator în cadrul economico-social al
þãrii noastre. Având în vedere cã restructurarea masivã a economiei va
genera creºterea ofertei de forþã de muncã, se impune o iniþiativã urgentã ºi
decisivã din partea ministerelor ºi a tuturor agenþilor interesaþi, de a selecta
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ºi orienta aceastã forþã de muncã spre sfera serviciilor. În acest scop se
impune conceperea ºi instituirea unui reþele complexe de calificare,
recalificare, reconversie ºi perfecþionare profesionalã pe tipuri de servicii,
pentru a elimina treptat incompetenþe ºi impostura din acest domeniu.
În scopul realizãrii unui sistem înalt funcþional al serviciilor pentru
populaþie, bazat pe principiul cointeresãrii materiale ºi a responsabilitãþii
multiple pentru calitatea prestaþiilor efectuate, este absolut necesarã
realizarea ºi impunerea unui sistem ºtiinþific de evaluare cantitativã ºi
calitativã ºi a prestaþiei pe tipuri de servicii ºi pe feluri de servicii. Aceasta
presupune inventarierea dimensiunilor specifice cantitative ºi calitative/tipuri
de servicii, pe criterii periodic revizuibile ºi performante.
Pe un alt plan este necesarã inventarierea periodicã a bazei materiale
funcþionale în servicii ºi a încadrãrii cu personal de specialitate a unitãþilor
prestatoare ºi compararea evidenþelor respective (cu ajutorul mijloacelor
electronice de calcul) cu noua configuraþie a nevoii sociale de servicii.
Astfel, se va facilita un proces de informare ºi de reorientare operativã a
agenþilor economici în scopul realizãrii convergenþei continue a ofertei spre
cerere.
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Cuvânt introductiv
Restructurarea industriei, a capacitãþilor sale de producþie reprezintã
o preocupare pentru multe þãri cu nivele foarte diferite de dezvoltare. De
altfel, ea a apãrut prima datã în þãri cu economie dezvoltatã, prin aspecte
relative la necesitatea restrângerii capacitãþilor de producþie mari
consumatoare de energie ºi materii prime din metalurgie, chimie, materiale
de construcþii etc., a modernizãrii celor rãmase, a reconversiei forþei de
muncã disponibilizatã, a dezvoltãrii unor ramuri de vârf ºi a specializãrii în
anumite sectoare ale producþiei, a dezvoltãrii producþiei mici ºi mijlocii, mai
uºor adaptabile la cerinþele pieþei, toate bazate pe respectarea criteriilor de
rentabilitate economicã. Tot în aceste þãri au apãrut primele soluþii ºi primele
efecte ale restructurãrii.
ªi în þara noastrã, în ultimii ani, la nivelul teoriei economice, s-a
încercat gãsirea unor soluþii de restructurare pe baza unor criterii economice
a capacitãþilor de producþie. Însã lipsa de informaþii, denaturarea celor
existente prin sistemul de preþuri artificial construite, prin imposibilitatea
stabilirii unor rapoarte, proporþii, corelaþii între diferitele elemente ale
activitãþii economice, nu au fost în mãsurã sã susþinã fundamentarea unor
soluþii viabile în acest domeniu.
Trecerea la economia de piaþã readuce aceastã problemã în sfera de
preocupãri a agenþilor economici ºi a organismelor guvernamentale de
decizie.
În noile condiþii, restructurarea trebuie sã faciliteze tranziþia la noul tip
de economie ºi realizarea cerinþelor de bazã ale acestuia: privatizarea,
asigurarea funcþionãrii întregii economii pe baza liberei iniþiative a agenþilor
economici ºi a concurenþei dintre aceºtia, garantarea autonomiei agenþilor
economici de stat, limitarea intervenþiei statului la realizarea unor obiective
de interes general.
În studiul de faþã ne-am oprit asupra unor aspecte legate de
restructurarea capacitãþilor de producþie în industrie, privitã din douã
unghiuri de vedere:
− al statului care, îndeosebi în perioada de tranziþie poate avea un
rol important în crearea cadrului favorabil restructurãrii.
− al întreprinderilor care, în calitatea lor de agenþi economici
autonomi, poartã întreaga responsabilitate pentru modul în care îºi
gospodãresc patrimoniul.
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Statul poate stimula restructurarea capacitãþilor de producþie prin
intermediul unor pârghii economice, al unor programe concrete de acþiune
în diferite domenii de activitate ºi poate atenua consecinþele pe plan social
ale acestui proces. S-a încercat evidenþierea unor modalitãþi de sprijinire de
cãtre stat a restructurãrii capacitãþilor de producþie, orientate spre:
stimularea modernizãrii capacitãþilor de producþie în domeniile de interes,
respectiv a reducerii lor a ramurilor aflate în crizã; impulsionarea dezvoltãrii
ramurilor de vârf ºi a ridicãrii nivelului tehnic general al producþiei;
susþinerea creãrii ºi susþinerii IMM-urilor. S-au avut în vedere acele mãsuri
care nu încalcã principiile limitãrile intervenþiei statului într-o economie de
piaþã sau respectãrii autonomiei agenþilor economici.
Restructurarea capacitãþilor de producþie este însã în primul rând o
problemã a întreprinderilor care, în perspectiva privatizãrii ºi a funcþionãrii
lor libere pe piaþã trebuie sã-ºi dimensioneze potenþialul productiv ºi sã-ºi
orienteze activitatea economicã în scopul rentabilizãrii lor ºi obþinerii unui
profit maxim. Având în vedere faptul cã într-o societate modernã una din
principalele forme de manifestare a libertãþii agenþilor economici o
reprezintã activitatea investiþionalã, ne-am oprit, în studiul nostru, asupra
rolului investiþiilor în restructurarea capacitãþilor de producþie ºi, îndeosebi,
asupra unor posibilitãþi de asigurare a necesarului de fonduri investiþionale
pentru sprijinirea acestui proces.
Analiza efectuatã nu a putut ocoli o problemã a cãrei rezolvare este
indispensabilã trecerii la economia de piaþã, oferind baze reale desfãºurãrii
întregii activitãþi economice: evaluarea întreprinderilor.
Evaluarea întreprinderilor are, fãrã îndoialã, un rol deosebit în
restructurarea capacitãþilor de producþie, ea permiþând întreprinderii sã-ºi
cunoascã întreg potenþialul de care dispune ºi sã îl gospodãreascã cu
maximã eficienþã.
Asociatã, la noi, procesului de pregãtire a trecerii la privatizarea
sectorului public, în vederea constituirii capitalului social, evaluarea
întreprinderilor s-a dovedit a fi, în urma unei analize vaste, o problemã
deosebit de complexã ºi de permanentã actualitate putând apare în orice
moment al extinderii întreprinderii ºi nu doar în etapa de tranziþie de la o
formã de proprietate la alta.
Este ºi motivul pentru care, în studiul nostru, nu ne-am putut limita la
evidenþierea unor aspecte practice, ale evaluãrii patrimoniului
întreprinderilor, în contextul actual, ci am încercat o prezentare mai amplã a
problematicii determinãrii valorii întreprinderilor care îºi propune sã apropie

460
cerinþele pe plan mondial în acest domeniu de realitãþile concrete ale þãrii
noastre.
Am avut în vedere faptul cã actualele reglementãri legale, prin
normele metodologice de inventariere ºi reevaluare a patrimoniului
întreprinderii nu satisfac decât parþial cerinþele de determinare a valorii
întreprinderilor. Ele privesc întreprinderea ca un tot unitar, luând în
considerare nu numai baza tehnico-materialã, ci ºi valoarea potenþialului
uman ºi mai ales capacitatea întreprinderii de a produce beneficii. De
asemenea, aceste norme, prin dificultãþile pe care le întâmpinã în aplicarea
lor practicã, nu sunt în mãsurã sã ofere o valoare credibilã a întreprinderilor,
în cazul iniþierii unor colaborãri cu parteneri strãini.
În lipsa unei experienþe naþionale în acest domeniu, demersul nostru
se poate constitui într-un punct de pornire, dar ºi într-un subiect de reflecþie
asupra unei teorii a evaluãrii întreprinderilor adaptatã deopotrivã condiþiilor
specifice ale þãrii noastre ºi cerinþelor pe plan mondial, atât în etapa de
tranziþie, cât ºi în momentul instaurãrii depline a principiilor de funcþionare
ale economiei de piaþã. Prezentarea fãcutã include prin urmare ºi metode
de determinare a valorii întreprinderii care nu au o aplicabilitate imediatã,
dar care pot deveni operaþionale în viitor.

Capitolul 1. MODALITÃÞI DE SPRIJINIRE
DE CÃTRE STAT A RESTRUCTURÃRII
CAPACITÃÞILOR DE PRODUCÞIE DIN INDUSTRIE
Privatizarea ºi instituirea mecanismului concurenþial, ca cerinþe de
bazã ale trecerii la economia de piaþã, nu sunt suficiente pentru a asigura
funcþionarea acestui tip de economie în condiþii de rentabilitate economicã.
Aceasta depinde ºi de mãsura în care, în perioada de tranziþie, au fost
realizate o serie de schimbãri structurale care au rolul de a înlãtura
anacronismele economiei centralizate ºi de a aºeza activitatea de producþie
pe principii economice.
Componente ale reformei economice, politica structuralã ºi
privatizarea sunt concomitente ºi se susþin reciproc, în realizarea lor, ca ºi
în ansamblul procesului deosebit de complex al trecerii la economia de
piaþã, statul având un rol important. Acest rol derivã, în principal, din
capacitatea statului de a crea cadrul legal al desfãºurãrii întregii activitãþi
economice în condiþiile liberei concurenþe, dar ºi din posibilitatea pe care
acesta o are de a sprijini încadrarea economiei pe o traiectorie care sã
rãspundã intereselor naþionale de creºtere a rentabilitãþii activitãþii
economice ºi a competitivitãþii pe piaþa externã.
Practica þãrilor cu o economie de piaþã indiferent de nivelul lor de
dezvoltare ºi de coloratura sistemului politic pune în evidenþã un loc bine
definit al statului în asigurarea condiþiilor favorabile desfãºurãrii activitãþii
economice. Statul dispune de un ansamblu de mijloace de intervenþie ºi
susþinere a creºterii ºi restructurãrii economice, pe care îl utilizeazã în
funcþie de interesele de moment sau de perspectivã, adaptat specificului
diverselor ramuri ale economiei naþionale.
În plus, statul pãstreazã atât o imagine de ansamblu a economiei
naþionale cât ºi una a situaþiei din diferite ramuri, cunoscând astfel care sunt
domeniile de activitate care necesitã restructurãri ale capacitãþilor de
producþie. În funcþie de strategia sa pe plan economic, statul poate interveni
direct în restructurarea capacitãþilor de producþie sau poate crea doar
condiþiile favorabile desfãºurãrii procesului de restructurare ca un proces
natural, care sã se desfãºoare pe mãsura impunerii legitãþilor economiei de
piaþã.
Indiferent de forma concretã pe care o vor îmbrãca diferitele
modalitãþi de intervenþie a statului în procesul de restructurare, acestea
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trebuie sã se bazeze pe o cunoaºtere aprofundatã a sistemului productiv ºi
a regulilor sale de funcþionare ºi vor trebui aplicate prin intermediul unor
instituþii cu atribuþii specifice în acest sens.
Intensitatea intervenþiei statului în economie nu este constantã nici în
timp, nici în spaþiu ºi nici din punct de vedere al sferei de interes în care se
manifestã.
Astfel, dacã perioada postbelicã a înregistrat numeroase momente de
sprijinire ºi impulsionare de cãtre stat în diferite domenii de activitate, în mai
toate pãrþile cu economie de piaþã dezvoltate, în ultimii ani se impune tot
mai mult ideea necesitãþii limitãrii, la un nivel cât mai redus, a intervenþiei
statului în economie. Având în vedere aceastã tendinþã înregistratã pe plan
mondial, demersul nostru de a promova idei relative la modalitãþi de
intervenþie a statului în economie ar putea pãrea super-flow. Susþinem însã
viabilitatea problemei în studiu prin faptul cã:
− nu militãm pentru o intervenþie masivã a statului în economie, el
fiind degrevat de rolul de planificator unic al economiei naþionale, ci
doar pentru exercitarea autoritãþii sale în acele zone care
favorizeazã consolidarea economiei de piaþã ºi doar atâta timp cât
aceasta va fi necesarã;
− în toate economiile de piaþã, statul îºi manifestã rolul în domenii
care, chiar dacã nu privesc direct activitatea economicã o
influenþeazã prin mãsura în care îi creeazã condiþii favorabile de
desfãºurare (domeniul social, domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi al
activitãþilor strategice etc.)
− tendinþa de limitare a intervenþiei statului în þãrile cu economie de
piaþã dezvoltate este justificatã de necesitatea înviorãrii ºi
relansãrii unei activitãþi economice a cãrei creºtere stagneazã în
ultima vreme; ea intervine însã dupã lungi perioade în care statul
ºi-a adus o contribuþie importantã la crearea unor structuri
economice competitive.
Având în vedere aceste considerente, ne propunem sã prezentãm în
continuare câteva modalitãþi de sprijinire de cãtre stat, în condiþiile concrete
ale þãrii noastre, a procesului care face obiectul acestei lucrãri:
restructurarea ramurilor industriei ºi, în special, a capacitãþilor de producþie
din industrie1.
1

Vezi în acest sens ºi Farmache, Ileana, “Procesele de restructurare în industrie.
Modalitãþi de intervenþie a statului, în Tribuna economicã, nr. 26/1990.
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Pornind de la premisa cã restructurarea reprezintã în primul rând un
mod de acþiune al întreprinderilor, în dorinþa de sporire a competitivitãþii ºi
rentabilitãþii lor ºi nicidecum un monopol al statului. Relaþia statîntreprindere este însã necesarã ºi importantã deoarece atât întreprinderile
investite cu o largã sau deplinã autonomie, în funcþie de forma pe care o
îmbracã – regii autonome, societãþi comerciale S.A., cât ºi organismul
guvernamental el însuºi supus reînnoirilor nu pot ºi nu trebuie sã acþioneze
decât împreunã pentru remodelarea unui aparat industrial rigid creat într-o
anumitã perioadã istoricã.
Noul cadru legislativ creat în þara noastrã nu rãspunde decât prin
aspecte de maximã generalitate problematicii în discuþie. De asemenea, ºi
programul de reformã al guvernului, cu termen ºi acþiune pânã în 1982,
cuprinde doar principii, obiective strategice, procedee de punere în aplicare
a obiectivelor, dându-se astfel posibilitatea construirii unor scenarii sau, mai
bine spus a unor elemente de scenarii relative la modalitãþile de sprijinire de
cãtre stat a restructurãrii capacitãþilor de producþie.
Ne propunem, prin urmare, sã semnalãm unele elemente care pot
lãrgi cadrul legislativ ºi-l pot adecva cerinþelor unor economii de piaþã
puternice.
***
Pentru a putea avea o imagine a dimensiunilor restructurãrii ºi pentru
a crea numai sumar o idee despre implicaþiile pe care aceasta le determinã
ºi despre nevoile de sprijinire din partea statului considerãm utilã
prezentarea unor elemente referitoare la starea actualã a capacitãþilor de
producþie din industrie.
Un astfel de element este gradul de utilizare a capacitãþii de
producþie.
Acest indicator se poate calcula pe baza capacitãþilor de producþie
exprimate valoric sau în unitãþi naturale.
În cazul de faþã, gradul de uzurã a capacitãþilor calculat în prima
variantã (cea care foloseºte unitãþi valorice) nu oferã aspecte de interes,
atât datoritã influenþei necuantificabile a preþurilor folosite la determinarea
acestor indicatori, cât ºi datoritã faptului cã pentru o producþie eterogenã,
exprimarea valoricã este nerelevantã din punct de vedere al identificãrii
necesitãþilor de restructurare.
În schimb, gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie utilizatã în
unitãþi naturale, pe produse, poate furniza informaþii utile în adoptarea
mãsurilor de stimulare a restructurãrii, de atenuare a efectelor negative pe
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plan social (ºi uneori economic) ºi de creare a cadrului legislativ instituþional al restructurãrii.
Astfel, dupã cum se observã din datele prezentate în tabelul nr. 1.1,
existã numeroase capacitãþi de producþie industriale importante, cu un grad
de utilizare sub 50%. Fiecare din cauzele neutilizãrii capacitãþii de producþie
a diferitelor produse trebuie avute în vedere în analiza necesitãþilor de
restructurare.
Neasigurarea desfacerii este una din aceste cauze care este
determinatã, la rândul sãu, de: o capacitate supradimensionatã în raport cu
cererea realã a pieþei; o calitate necorespunzãtoare a produselor realizate,
cu efecte negative atât asupra cererii interne, cât mai ales a celei externe;
reducerea nivelului general al investiþiilor destinate înlocuirilor ºi
modernizãrii utilajelor învechite, moral ºi fizic. Lipsa de desfacere este unul
din principalele criterii de restructurare în sensul restrângerii capacitãþilor
respective.
În acelaºi sens pot acþiona ºi dereglãrile în aprovizionare. Astfel, dacã
o întreprindere nu-ºi poate asigura resursele materiale dorite, în calitatea ºi
cantitatea solicitate, din þarã sau import ºi cu preþuri care sã-i satisfacã
cerinþele de rentabilitate, ea va trebui sã-ºi restrângã activitatea în domeniul
respectiv.
Analiza acestui indicator însã nu trebuie sã omitã, în ultimã instanþã,
faptul cã într-o economie de piaþã, întreprinzãtorul nu îºi dimensioneazã
capacitatea de producþie în ideea utilizãrii ei integrale el, optând pentru acea
încãrcare ce îi un profit cât mai mare, rezerva de capacitate fiind destinatã
acoperirii, în caz de necesitate a unor vârfuri în cerere.
Trebuie avut în vedere faptul cã nivelul scãzut de utilizare a
capacitãþilor este rezultanta, printre altele, a unor pieþe insuficiente, asupra
dimensionãrii capacitãþilor în raport cu aceste pieþe ºi cu ocuparea, prin
mãsuri administrative nu a evoluat corespunzãtor gradului de utilizare a
capacitãþilor; deci nivelul scãzut al gradului de utilizare rezultã, uneori din
echilibrul cererii cu oferta, dar din punctul de vedere al rentabilitãþii, nu sunt
în echilibru, datoritã ºomajului tehnic. Aceasta atrage atenþia asupra unor
serioase implicaþii sociale ale restructurãrii.
Þinând cont de aceste aspecte, apreciem cã analiza gradului de
utilizare a capacitãþilor, pe produse, este unul dintre elementele care
contribuie la crearea unor imagini asupra necesitãþilor de restructurare în
cazul respectiv.
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Tabelul nr. 1.1
Produse la care gradul de utilizare a capacitãþilor
de producþie a fost, în 1989, sub 50%
Gradul
de utilizare, %
Þagle din turnare continuã,
mil. t
Þevi din oþel inox, mii t
Þevi din oþel laminate pentru
conducte cu ø peste 400
mm, t
Sârme zincate, mii t
Aluminiu ºi aliaje din
aluminiu, mii t
Bare din cupru, mii t
Þevi din aluminiu pentru
irigaþii, mii t
Laminate din zinc, mii t
Sisteme flexibile de maºiniunelte ºi celule flexibile, mil.
lei
Maºini de rectificat, buc.
Maºini ºi utilaje pentru
prelucrarea metalului prin
deformare plasticã, mil. lei
Motoare Diesel, buc.
Sape cu role, mii buc.
Scule pentru utilaje de
explorare geologicã ºi
pentru foraj ºi exploatarea
sondelor, mil. lei
Autoturisme OLTCIT, buc.
Autobuze, buc.
Troleibuze, buc.
Autoutilitare, buc.
Pile ºi baterii electrice, mil.
buc.
Cabluri electrice izolate, mii
km

Capacitate neutilizatã, din care, datoritã:
Total neasigurãrii dereglãrilor în neatingerii
desfacerii aprovizionare parametrilor
proiectaþi

40,8
2,0

45,9
2,1

-

2,1

45,9
-

33,0
25,1

4.224
125,9

13,5

2.944
52,3

59,8

36,5
19,6

19,6
32,1

18,3

19,4
-

5,6

17,1
19,8

10,0
2,6

10,0
-

2,6

-

47,9
42,9

170,9
76

2

18,1
-

151,3
74

40,2
47,1
44,3

1.001,3
1268
89,1

9,6
70,1

33,5
60
19,0

951,5
1.130
-

40,4
33,9
43,3
30,1
49,4

186,7
59.589
1.840
381
1.956

186,7
50.000
1.840
381
1.956

9.489

-

47,8

66,0

-

66,0

-

38,4

48,3

-

48,3

466
Gradul
de utilizare, %
Maºini electrice de spãlat
rufe, mii buc.
Sulf, t
Fluorurã de Al, t
Azotat de Ag, mii cutii
Cauciuc polibutadienic, t
Anvelope tip gigant, buc
Folii extruse din polietilenã, t
Produse sudate din
polietilenã, t
Fibre din in, t
Izolatori electrici din porþelan
Izolatori electrici din porþelan
Conserve carne, t
Unt, t

Capacitate neutilizatã, din care, datoritã:
Total neasigurãrii dereglãrilor în neatingerii
desfacerii aprovizionare parametrilor
proiectaþi

41,3
20,6
18,6
19,1
23,5
33,1
34,3

377,0
64.046
4.817
60.704
22.951
13.382
113.549

355,0
-

22,0
39.576
4.817
4.604
22.951
13.382
82.797

56.100

35,2
36,3
47,5
42,3
30,1
49,2

59.843
52.132
2.917
8.814
50.239
47.460

774
2.917
8.776
-

36.249
25.172
38
50.239
46.684

20.498
25.670
-

29.818

Sursa: Date CNS.

Un alt element este gradul de rentabilitate. Importanþa acestuia rezidã
în faptul cã într-o economie de piaþã, calitatea activitãþii unei întreprinderi
este datã de dimensiunile profitului pe care ea îl obþine. Prin urmare,
agentul economic va urmãri ca prin restructurare sã elimine activitãþile
nerentabile ºi sã le promoveze pe cele rentabile.
La nivel macroeconomic, opþiunile în restructurare sunt determinate
de interesele naþionale, de moment sau de perspectivã, precum ºi o serie
de interese strategice exprimate prin politica economicã. În construirea
politicii sale structurale însã, statul va trebui sã aibã în vedere ºi proiecþiile
de la nivel microeconomic cu privire la necesitãþile de restructurare.
În economia noastrã, existã în prezent, un important numãr de
întreprinderi – 1.383, care înregistreazã pierderi, dintre care 617 în
economia de stat ºi 766 în economia cooperatistã. Pe domenii de activitate,
întreprinderile industriale sunt în numãr de 99, ponderea cea mai mare
având-o cele din industria constructoare de maºini, metalurgie, industria
lemnului, industria textilelor ºi pielãriei, industria chimicã; numeroase
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întreprinderi industriale se înregistreazã ºi în agriculturã ºi industria
alimentarã – 3931.
Aceasta implicã, în luarea deciziei de restructurare, atât statul, în
calitatea sa de proprietar, încã, al acestora, cât ºi unitãþile respective.
Însãºi declanºarea privatizãrii, înþeleasã ca denaþionalizare, este condiþionatã de pregãtirea ºi eficientizarea întreprinderilor de stat. Întreprinderile care lucreazã cu pierderi trebuie mai întâi redresate ºi abia apoi
negociate.
Pentru produsele care se realizeazã cu rentabilitate redusã sau cu
pierderi (când preþul de livrare este mai mic decât costul de producþie)
decizia de restructurare a capacitãþilor aferente revine, în general,
întreprinderii în cauzã.
În prezent, în þara noastrã existã numeroase întreprinderi care
realizeazã un mare numãr de produse nerentabile.
Tabelul nr. 1.2 prezintã câteva exemple de produse, îndeosebi în
metalurgie, chimie, construcþii de maºini, care se obþineau, în 1989, cu
pierderi ridicate.
Evident, se pot aduce obiecþiuni asupra indicatorului “rentabilitate”,
ºtiut fiind cã aceasta se calcula pe baza unor preþuri artificial stabilite. În
realitate însã, este puþin probabil ca toate pierderile înregistrate la fabricarea
ºi comercializarea unui produs sã se datoreze în exclusivitate preþurilor.
De exemplu, în industria chimicã, o analizã a instalaþiilor care pot fi
rentabilizate prin “reaºezarea” preþurilor (mai mici decât costul) a scos în
evidenþã faptul cã în marea majoritate a cazurilor, exista cel puþin încã o
1

Repartizarea întreprinderilor nerentabile pe forme de proprietate ºi principale ministere
este urmãtoarea:
Total economie naþionalã – 1.383.
Total economie de stat: 617.
Ministerul Industriei ºi Resurselor: 99, din care: Departamentul energiei electrice ºi
termice – 1, Departamentul minelor – 2, Departamentul petrolului – 1, Departamentul
geologiei – 5, Departamentului chimiei ºi petrochimiei – 7, Departamentul metalurgiei –
12, Departamentul construcþiilor de maºini – 37, Departamentul industriei
electrotehnice, electronice, de mecanicã finã ºi maºini unelte – 6, Departamentul
industriei lemnului – 13, Departamentul industriei textile ºi pielãriei – 13, Departamentul
industriei materialelor de construcþii – 2.
Ministerul Lucrãrilor Publice, transporturilor, amenajãrii teritoriului – 29.
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei – 393.
Unitãþile economiei locale – 80.
Economia cooperatistã – 766.
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condiþie pentru a rentabiliza instalaþia respectivã: asigurarea necesarului de
materii prime ºi materiale, asigurarea desfacerii (deci cuplarea producþiei la
cerere), ridicarea nivelului tehnic al unor instalaþii (vezi tabelul nr. 1.2).
La unele dintre produsele acestei industrii (vezi tabelul nr. 1.3),
schimbarea preþurilor nu poate sprijini cu nimic rentabilizarea unor instalaþii,
pierderile având aici ºi alte cauze: tehnologii foarte învechite, grad avansat
de uzurã a instalaþiilor, consumuri mari de energie, grad ridicat de poluare
rezultat în urma procesului de producþie, motive pentru care se propunea
închiderea capacitãþilor respective sau trecerea lor în conservare.
Alte elemente în mãsurã sã contribuie la conturarea unei imagini
asupra situaþiei actuale a capacitãþilor de producþie ºi a necesitãþilor de
restructurare pot fi:
− numãrul de maºini, utilaje, instalaþii din industrie care nu sunt
folosite; dupã cum se observã din datele prezentate în anexa nr. 1,
la nivelul industriei existau la sfârºitul anului 1989 peste 2.300 de
maºini cu valoare foarte ridicatã (cu o valoare medie de peste 1
mil. lei (fiecare));
− gradul de utilizare a timpului de muncã (vezi anexele nr. 2 ºi 3), în
a cãrui structurã, pe cauze, regãsim o situaþie similarã celei de la
gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie.
Tabelul nr. 1.2
Instalaþii nerentabile din industria chimicã
la care se propune oprirea fabricaþiei
Nr.
crt.

Instalaþia

1 Instalaþia de pitizen
(Combinatul petrochimic
Piteºti)
2 Instalaþia de amoniac IGIAP
(Combinatul chimic Craiova)
3 Instalaþia de acid azotic
(Combinatul chimic
Craiova)
4 Instalaþia de furfurol (Combinatul chimic Craiova)

Gradul de
Gradul de
utilizare a rentabilitate
capacitãþii de
%
producþie %

27

-68

61

-230

49

-10,2

27

-337

Cauza

Scãderea solicitãrii din
partea agriculturii
- preþ de cost foarte mare
- mare consumatoare de
energie
- tehnologie foarte
învechitã
- consum mare de energie
- lipsa de materii prime
- cost foarte ridicat
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Nr.
crt.

Instalaþia

Gradul de
Gradul de
utilizare a rentabilitate
capacitãþii de
%
producþie %

5 Instalaþia de schimbãri de
ioni - amoniþi (Combinatul
chimic Victoria)

34

-32

6 Instalaþia de alchilenamine
(Combinatul chimic
Râmnicu Vâlcea)

54

-1,5

Cauza

- tehnologie depãºitã cu
consumuri specifice mari
de materii prime ºi emisii
de substanþe foarte
toxice, cancerigene
- grad avansat de uzurã
a instalaþiei
- mare consumatoare de
energie
- din instalaþie rezultã
ape reziduale poluante
- produsele nu au
asiguratã desfacerea

Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la MICMP, Programul de retehnologizare a
instalaþiilor chimice ºi petrochimice.

Tabelul nr. 1.3
Instalaþii din industria chimicã care se pot rentabiliza
prin reaºezarea de preþuri
Nr.
crt.
1
2
3
4

5

Instalaþia

Gradul de utili- Rentabi- Alte mãsuri pentru
zare a capacitãþii litatea
rentabilizare
de producþie %
%
Instalaþia de cianurã de sodiu
33
-50
- asigurarea bazei
(Combinatul Petrochimic Piteºti)
tehnico-materiale
Instalaþia de negru de fum HAF
50
-33,4 - efectuarea de
(Copºa Micã)
reparaþii capitale
Instalaþia de PVC – emulsie
57
-22,6 - asigurarea cataliza(Combinatul chimic Borzeºti)
torului din import
Instalaþia de izopropilaminã
24
-14,5 - asigurarea cu piese
(Combinatul chimic Borzeºti)
de schimb
- asigurarea desfacerii
Instalaþia de captare
8
-500 - atingerea parametri(Combinatul chimic Borzeºti)
lor proiectaþi la unele
instalaþii
- asigurarea cu materie primã
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Nr.
crt.

Instalaþia

6 Instalaþia electrolizã cu
diafragmã ºi evaporare II
(Combinatul chimic Borzeºti)

7 Instalaþia sãruri de crom:
Bicromatul de sodiu
(Combinatul chimic Târnãveni)
8 Instalaþia de acid fosforic pur ºi
concentrat (Combinatul de îngrãºãminte chimice Tg. Mãgurele)
9 Instalaþia de furfurol
(Combinatul de îngrãºãminte
chimice Slobozia)
10 Instalaþia de fabricare a
celofibrei (Combinatul de fire ºi
fibre artificiale Suceava)

Gradul de utili- Rentabi- Alte mãsuri pentru
zare a capacitãþii litatea
rentabilizare
de producþie %
%
62
-78,8 - asigurarea anoizilor
de grafit din import
vest
- asigurarea cu materiale de întreþinere
61
-37,3
-

28

- 68,6

-

27

-211

- automatizarea fazei
de distilare

13

-147

- asigurarea materiilor
prime, materialelor auxiliare ºi de întreþinere
- creºterea randamentului unor instalaþii
- intrarea în conservare a capacitãþilor nefolosite

Sursa: Prelucrat pe baza datelor de la MICMP, Programul de retehnologizare a industriei
chimice ºi petrochimice.

Analiza efectuatã a permis identificarea principalelor direcþii în care se
poate desfãºura intervenþia statului în restructurarea capacitãþilor de
producþie, direcþii pe care le-am grupat în:
1. sprijinirea modernizãrii capacitãþilor de producþie în domeniile de
interes precum ºi a diminuãrii capacitãþilor în ramurile aflate în
crizã;
2. sprijinirea ramurilor de vârf ºi stimularea ridicãrii nivelului tehnic
general al producþiei;
3. susþinerea creãrii ºi extinderii întreprinderilor mici ºi mijlocii.
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1.1. Sprijinirea modernizãrii capacitãþilor de producþie,
respectiv a diminuãrii acestor capacitãþi în ramurile
aflate în crizã
Declinul în cerere înregistrat în unele ramuri ale industriei, pe de o
parte, necesitatea menþinerii în funcþiune a unor capacitãþi de producþie de
importanþã naþionalã pe de alta, implicã atât sprijinirea de cãtre stat a
modernizãrii unor capacitãþi de producþie, cât ºi intervenþia guvernamentalã
în atenuarea problemelor de ordin social pe care restrângerea unor activitãþi
le-ar determina.
În þãrile cu economie de piaþã, tendinþele înregistrate în planul
economic au creat un cadru propice restructurãrii industriale, mãsurile de
politicã structuralã iniþiate de guvern fiind favorizate de:
− scãderea rentabilitãþii unor produse primare mari consumatoare de
materii prime, energie, combustibil, care a determinat reorientarea
capitalului spre sectoarele de vârf, cu tehnologie avansatã;
− dominarea industriei prelucrãtoare de câteva mari grupuri puternic
diversificate care au putut ele însele sã efectueze schimbãrile
devenite necesare, reducând activitatea în sectoarele în declin ºi
dezvoltând altele, reciclarea ºi redistribuirea forþei de muncã
fãcându-se în cadrul întreprinderii sau al grupului;
− garantarea, în principiu, de cãtre întreprindere a locurilor de
muncã, muncitorii neopunând rezistenþã la evoluþia structurilor, iar
nivelul lor ridicat de pregãtire profesionalã facilitând adaptarea
Spre deosebire de acestea, în þara noastrã, concurenþa redusã,
determinatã de caracterul de monopol asupra producþiei pe care îl deþin
unele întreprinderi, existenþa unor mari platforme industriale “monolit” (de
tipul celor din petrochimie sau siderurgie) ºi a unor capacitãþi de producþie
rigide precum ºi slãbirea intensitãþii procesului investiþional sunt de naturã
sã complice conturarea politicii structurale.
1. Restructurarea capacitãþilor de producþie în întreprinderi din astfel
de ramuri fiind totuºi necesarã, o primã modalitate de acþiune a statului ar
putea-o reprezenta sprijinirea revitalizãrii sectoarelor industriale în crizã,
pornind de la ideea cã o simplã reducere a capacitãþilor poate sã rãspundã
la problemele unei cereri în regresie, dar nu ºi la cele ale unei competitivitãþi
în declin.
În ultimii ani pe plan mondial, se remarcã o atitudine restrictivã faþã de
sprijinirea financiarã a ramurilor în declin, dupã ce, începând cu primul ºoc
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petrolier ºi pânã în mijlocul anilor 1980, guvernele multor þãri iniþiaserã
ample programe de ajutorare a sectoarelor aflate în crizã. Statului nu îi este
însã indiferentã soarta unor agenþi economici a cãror activitate prezintã un
interes social-militar – deosebit, motiv pentru care el va continua sã sprijine
sectoarele respective, dar în cea mai mare parte a cazurilor pe, principiul
angajãrii rãspunderii materiale pentru ajutorul acordat. Se urmãreºte prin
urmare ca, indiferent de natura lor, intervenþiile statului sã nu aibã un
caracter de gratuitate ci unul de sprijin temporar, eventual rambursabil. Sunt
evitate în general, intervenþiile in extremis, prin subvenþii masive, pentru
salvarea ramurilor în dificultate ºi, totodatã, sunt restrânse posibilitãþile
acestor sectoare de a exercita o presiune politicã asupra guvernului pentru
a obþine ajutoare substanþiale.
Sprijinirea de cãtre stat a modernizãrii capacitãþilor de producþie din
ramuri în declin se poate realiza, în principiu, prin asistenþã financiarã
directã (cu sau fãrã angajarea rãspunderii pentru ajutorul acordat), ºi
anume, prin:
− subvenþii constând din sume de bani acordate fãrã compensaþie
(de exemplu: modalitatea de sprijinire de cãtre guvernul britanic a
companiei British Steel);
− subvenþionarea unor elemente ale costurilor de producþie (de
exemplu: în RFG, statul acoperã o parte din cheltuielile de
transport al cãrbunelui cocsificabil destinat firmelor siderurgice);
− acordarea unor credite pe termen lung în moneda naþionalã sau în
devize fãrã dobândã sau cu dobândã redusã pentru realizarea
unor lucrãri de modernizare a producþiei;
− practicarea unor impozite minime pe venituri pe perioada în care
se realizeazã lucrãri de modernizare;
− reducerea taxelor vamale la importul de materii prime, materiale,
echipamente utilizate în modernizare.
Statul poate sprijini revitalizarea unor ramuri industriale ºi pe calea
unei asistenþe financiare indirecte, preluând în sarcina sa o serie de
activitãþi care, în mod obiºnuit, þin de resortul întreprinderilor producãtoare
în aceastã categorie intrã:
− finanþarea de cãtre stat a unor proiecte de cercetare-dezvoltare;
− crearea de institute de cercetare în ramurile în declin;
− iniþierea unui sistem naþional de recalificare a forþei de muncã
precum ºi stimularea creãrii de noi locuri de muncã în ramuri de
vârf sau în întreprinderi private, mici ºi mijlocii, pentru a facilita
absorbirea forþei de muncã eliberatã din ramurile în declin.

473
2. Mult mai eficientã dar cu probleme sociale de mare anvergurã este
politica de reducere a capacitãþilor de producþie din ramurile în crizã. Statul
îºi poate aduce contribuþia la atenuarea problemelor sociale generate de
închiderea capacitãþilor de producþie nerentabile, ca urmare a lipsei cererii,
rezolvând multe aspecte legate de forþa de muncã disponibilizatã prin:
− acordarea de ajutoare financiare pentru dobândirea unei pregãtiri
suplimentare care sã dea posibilitatea reîncadrãrii pe alte posturi
în aceeaºi întreprindere sau în alt domeniu;
− introducerea unor indemnizaþii de ºomaj, inexistente pânã acum în
economia noastrã;
− stimularea financiarã pentru crearea de noi locuri de muncã, în
ramurile în expansiune;
− stimularea ieºirilor la pensie, înainte de îndeplinirea condiþiilor de
vârstã ºi vechime în muncã în anumite momente, când presiunea
asupra locurilor de muncã este foarte mare, mãsurã aplicatã, de
altfel, la noi în ultima vreme.
Problemele legate de reducerea personalului în sectoarele în crizã sunt
mult uºurate în condiþiile unei pregãtiri profesionale ridicate ºi diversificate,
care faciliteazã redistribuirea forþei de muncã. De asemenea, fricþiunile
rezultând din adaptare pot fi atenuate ºi uneori adaptate dacã între stat ºi
sectoarele în cauzã existã un schimb corect ºi regulat de informaþii ºi opinii
ºi mãsurile aplicate sunt un rezultat al acordurilor între ministerele interesate,
sindicatele muncitorilor, reprezentaþii consumatorilor ºi experþi independenþi.
În prezent, în þara noastrã, principalele mãsuri de protecþie socialã
preconizate de guvern sunt cuprinse în Proiectul de lege privind ajutorul de
ºomaj ºi reconversia profesionalã a ºomerilor. Durata de acordare a
ajutorului de ºomaj prevãzutã în acest proiect este de 6 luni cãrora li se
poate adãuga perioada de pregãtire profesionalã în vederea reîncadrãrii.
Indemnizaþia de ºomaj, potrivit aceluiaºi proiect, va fi de 1.200-2.000 lei
diferenþiatã pe categorii de personal ºi în funcþie de vechimea în muncã. Ea
a fost calculatã luând în considerare veniturile medii pe o persoanã care, în
1989, era de aproximativ de 1.350 lei. Diferenþele dintre mãrimea
cuantumului indemnizaþiei de ºomaj, prevãzutã în acest proiect de lege ºi
cele practicate pe plan internaþional sunt semnificative. De obicei, salariile
sunt plãtite integral o anumitã perioadã de timp (cel puþin 6 luni) ºi eventual
parþial, încã o perioadã determinatã1. Evident, mãrimea indemnizaþiei de
1

De exemplu, în Grecia, salariul este plãtit integral timp de un an, iar în Ungaria, 6 luni,
dupã care încã o anumitã perioadã de timp, se plãteºte 75%.
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ºomaj este strâns legatã de puterea economicã a statului respectiv în
condiþiile în care acesta contribuie cu 40-60% la constituirea fondului de
ºomaj, restul fiind acoperit prin contribuþiile salariaþilor.
Indemnizaþiile reduse de ºomaj care se preconizeazã a se acorda în
þara noastrã ºi care sunt strict dependente de resursele bugetare limitate,
corelate cu perspectiva unei instabilitãþi economice accentuate, îndeosebi în
perioada de tranziþie la economia de piaþã, nu sunt de naturã a favoriza
restrângerea capacitãþilor de producþie. Aceasta este mai uºor acceptatã de
cãtre personalul disponibilizat dacã, cel puþin o anumitã perioadã, ºomerul
are asigurate veniturile necesare întreþinerii sale ºi familiei sale, în condiþii
similare celor anterioare concedierii putându-se ocupa de cãutarea unui alt
loc de muncã sau de reorientarea profesionalã.
Tensiunile sociale care ar putea fi generate de disponibilizãri masive
ale forþei de muncã, în condiþiile restructurãrii capacitãþilor de producþie pe
criterii de rentabilitate economicã, precum ºi de mãrimea redusã a
indemnizaþiei de ºomaj, ar putea fi prevenite prin mãsuri susþinute de
pregãtire ºi reconversie profesionalã a ºomerilor, precum ºi prin mãsuri
economice de creºtere a cererii forþei de muncã. Proiectul de lege ºi
programul de reformã a guvernului prevãd astfel de mãsuri1.
3. Restructurarea capacitãþilor de producþie din ramurile în declin nu
este susþinutã doar prin mãsuri izolate de asistenþã financiarã, directã sau
indirectã sau de protecþie socialã, de tipul celor prezentate. Ea poate face ºi
obiectul unor ample programe iniþiate de guvern, când acesta este interesat
în revitalizarea ºi modernizarea structuralã a unor ramuri ale economiei
naþionale, cum ar fi metalurgia ºi chimia. Aceste programe înglobeazã într1

Pentru protecþia socialã împotriva ºomajului programul de reformã al guvernului are în
vedere:
a) mãsuri economice de creºtere a cererii forþei de muncã:
- stimularea apariþiei de întreprinderi private mici ºi mijlocii;
- dezvoltarea serviciilor cãtre populaþie ºi a serviciilor industriale ºi sociale;
- orientarea unor investiþii ale statului cãtre crearea de noi locuri de muncã;
b) mãsuri sociale de prevenire a ºomajului:
- adaptarea structurii sistemului de învãþãmânt la cererea de forþã de muncã;
- crearea unui sistem mixt (stat, întreprinderi) de recalificare a forþei de muncã;
- modernizarea sistemului de reorientare ºi plasare a forþei de muncã;
c) mãsuri sociale de protecþie a ºomerilor:
- instituirea ajutorului de ºomaj;
- instituirea asistãrii sociale a ºomerilor;
- constituirea unui sistem de facilitare a calificãrii ºi încadrãrii tinerilor.
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un tot unitar: modalitãþi de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru
redresarea situaþiei lor economice; ajutoare pentru muncitorii afectaþi de
concediere, în vederea dobândirii unei alte profesiuni sau gãsirii unui alt loc
de muncã; facilitãþi de asociere a întreprinderilor din ramuri în declin pentru
protejarea pieþelor de desfacere sau pentru reînnoirea tehnologicã etc.1
4. Circumscrisã problemei reducerii capacitãþilor de producþie
considerãm a fi ºi reglementarea actului de faliment al întreprinderii.
Legea falimentului care la noi, în prezent, este în fazã de proiect, este
indispensabilã funcþionãrii unei economii de piaþã. Ea trebuie sã furnizeze
instrumente în mãsurã sã se semnalizeze zonele de nerentabilitate ale unei
întreprinderi dar ºi elemente care, coroborate cu un sprijin al statului, sã
contribuie la o redresare a activitãþii respectivului agent economic.
1

Dintre þãrile occidentale, Japonia a fost una din principalele promotoare ale unor
programe complexe de sprijinire a restructurãrii ramurilor industriale. Intervenþia statului
japonez s-a desfãºurat în sensul directivelor date de OCDE, care recomandã
promovarea noilor sectoare industriale cu tehnologie ridicatã ºi ajutorarea industriilor în
declin, pentru a facilita evoluþia lor în faþa noilor condiþii ale cererii ºi ofertei. În acest
sens, în anul 1978, a fost adoptatã “Legea stabilizãrii sectoarelor în crizã”, cu termene
de acþiune pânã în anul 1983, prin care stabileau:
- mãsuri privitoare la marile întreprinderi ale industriei cu structurã slabã; elaborarea
planurilor de stabilizare sectorialã, legalizarea cartelurilor însãrcinate de a-ºi reduce
capacitãþile ºi garantarea creditelor asigurate de stat;
- acordarea de ajutoare financiare întreprinderilor mici ºi mijlocii în vederea asigurãrii
menþinerii lor (credite ºi reduceri de impozite);
- acordarea de ajutoare financiare muncitorilor din regiunile sau industriile în crizã, în
vederea evitãrii concedierii lor, facilitãrii reciclãrii ºomerilor ºi atenuãrii scãderii
veniturilor lor dupã pierderea locului de muncã. În 1983 a fost adoptatã “Legea
privind ameliorarea structurilor sectoriale”, ca o continuare a celei din anul 1978, lege
prin care se urmãrea ca, pe lângã reducerea capacitãþilor de producþie, sã fie
încurajate inovaþia ºi cooperarea între întreprinderi în sectoarele industriale
ameninþate, pentru a asigura un termen lung de supravieþuire întreprinderilor din
aceastã ramurã. Legea viza:
• reducerea capacitãþilor de producþie în ramurile în declin;
• introducerea noþiunii de “revitalizare” a industriei, pornind de la ideea cã reducerea
capacitãþilor permite o adaptare a ofertei la cerere dar nu ºi recuperarea pierderii de
competitivitate.
Statul susþinea, prin urmare realizarea de investiþii destinate reducerii consumurilor de
materii prime ºi energie ºi introducerii de noi tehnologii ºi de noi produse, precum ºi
cooperarea între întreprinderi din sectoare în declin în privinþa cercetãrii ºi dezvoltãrii.
Vezi “Adaptation des structures industrialles: l’exemple japonais”, în Problèmes
économique, nr. 1969/1986.
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Astfel, statul poate stimula iniþierea de cãtre bãnci sau orice altã parte
interesatã a unei proceduri prin care o întreprindere cu dificultãþi financiare
trebuie sã se supunã unei “monitorizãri” a activitãþii sale ºi sã pregãteascã,
într-un anumit interval, un program de redresare a activitãþii sale, acceptabil
de cãtre Consiliul de administraþie ºi de cãtre bancã. Dacã acest program,
din anumite cauze obiective sau de naturã conjuncturalã, nu a putut
produce efectul scontat ºi întreprinderii i se refuzã noi credite de cãtre
bancã, întreprinderea respectivã poate trece sub controlul unui
administrator special sau este declaratã în stare de faliment, caz în care
este supusã dizolvãrii ºi licitaþiei.
Reglementarea actului de faliment al întreprinderii va spori, pe de o
parte, gradul de rãspundere al întreprinderilor, în asigurarea rentabilitãþii
activitãþii economice, iar pe de alta, va constitui un factor de stimulare a
reducerii capacitãþilor de producþie ineficiente ºi a orientãrii lor spre cele
rentabile.

1.2. Sprijinirea ramurilor de vârf ºi a ridicãrii nivelului tehnic
al producþiei
Sprijinirea ramurilor de vârf ºi a ridicãrii nivelului tehnic general al
producþiei constituie puncte de interes în politica industrialã a oricãrui stat
care urmãreºte creºterea competitivitãþii industriei naþionale ºi ocuparea de
cãtre aceasta a unei poziþii cât mai favorabile pe piaþa internaþionalã. Avem
în vedere faptul cã existenþa unei industrii capabile sã conceapã ºi sã
producã rapid ºi la un cost competitiv echipamente adaptate nevoilor
clientelei sale interne are un rol important ºi în reducerea costurilor
modernizãrii, mai ales, a duratelor în care ea se realizeazã. Aceasta
deoarece între producþia de echipamente ºi utilaje ºi investiþiile productive
existã o legãturã directã, determinatã de:
− ponderea ridicatã pe care aceste mijloace de muncã o au în cadrul
investiþiilor productive ºi faptul cã cea mai mare parte a
necesarului de astfel de mijloace se procurã din þarã;
− faptul cã investiþiile productive reprezintã piaþa principalã de
desfacere a industriei de echipamente ºi instalaþii.
Principalele probleme legate de politica industrialã a statului, atât în
sprijinirea cercetãrii ºi a dezvoltãrii în ramurile de vârf cât ºi în modernizarea
întreprinderilor vizeazã eficienþa modalitãþilor de intervenþie a puterii
guvernamentale ºi rolul lor în difuzarea inovaþiei.
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Având în vedere experienþa þãrilor cu economie de piaþã în acest
domeniu, este necesarã promovarea acelor modele de intervenþie ale
statului care sã se adapteze cel mai bine caracteristicilor actuale ale
progresului tehnic. Aceste modele trebuie sã asigure:
− orientarea sistemelor de ajutoare publice nu numai spre marile
întreprinderi ºi spre marile programe tehnologice, ci ºi spre
întreprinderile mici ºi mijlocii care se pot adapta mai uºor cerinþelor
pieþei;
− orientarea ajutoarelor atât spre investiþii materiale cât ºi spre
investiþii nemateriale, adicã spre cele destinate cercetãrii ºi
inovãrii, pregãtirii forþei de muncã de înaltã calificare;
− activarea tuturor domeniilor pieþei publice, prin lansarea de
comenzi atât de cãtre întreprinderile de stat cât ºi de instituþiile de
ocrotire a sãnãtãþii, de învãþãmânt etc., pentru a asigura desfacere
producãtorilor de echipamente.
1. Intervenþia statului în promovarea cercetãrii în ramurile de vârf se
poate realiza prin finanþarea directã a unor programe de cercetare,
acordarea unor facilitãþi fiscale întreprinderilor care au preocupãri în acest
domeniu sau prin ajutoare pentru promovarea ºi difuzarea inovaþiilor1.
Aceste ajutoare care au un caracter de noutate pentru economia noastrã
constau în:
− sprijinirea întreprinderii prin programe de investiþii directe ale
statului în faze iniþiale, de înalt risc, cum ar fi: dezvoltarea
1

Un exemplu în acest sens îl reprezintã SUA. Astfel, statul federal dispune de un ansamblu de mijloace de intervenþie ºi susþinere a restructurãrii ºi modernizãrii industriale
care cuprind: ajutoare pentru cercetare, acordate în condiþii care stimuleazã cercetarea
în direcþii de importanþã deosebitã, fie cã este vorba de sprijinirea industriilor în
dificultate sau de stimularea ridicãrii nivelului tehnic; ajutoare acordate întreprinderilor
mici ºi mijlocii (PME), care, în ansamblu, deþin 58% din forþa de muncã ºi 38% din
PNB-ul Statelor Unite, cu scopul stimulãrii cercetãrii în cele de înaltã tehnologie; alte
ajutoare, de tipul celor fiscale ºi nefiscale; difuzarea informaþiilor tehnice etc. În SUA,
statul acordã o atenþie deosebitã sprijinirii dezvoltãrii industriilor de vârf prin: acþiuni
tradiþionale care însoþesc dezvoltarea economicã (infrastructurã, sistemul educaþional,
sisteme spitaliceºti); intervenþii directe în favoarea instituþiilor industriale (reducerea
nivelului global de impozite, adaptarea structurii fiscale, utilizarea unor credite
preferenþiale facilitãþi acordate implantãrii de capital japonez); acþiuni în favoarea
inovãrii ºi dezvoltãrii tehnologice. Dintre acestea din urmã amintim: investiþiile directe,
în PME-uri, în faze iniþiale, de înalt risc; ajutoare nefinanciare de tipul pepinierelor ºi al
centrelor de transfer ºi de tehnologie ºi de asistenþã tehnicã acordatã întreprinderilor.
Vezi “Les aides fédérales à l’industrie”, în Problèmes économiques, nr. 2011/1987.
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prealabilã demarãrii producþiei ºi testãrii pieþei, activitãþi destinate
demonstrãrii validitãþii comerciale a unui produs sau a unui
procedeu nou etc.;
− ajutoare nefinanciare, de tipul celor acordate de centrele de
transfer de tehnologie ºi de asistenþã tehnicã acordatã
întreprinderilor. Aceste centre acþioneazã, între altele, prin
programe de evaluare a inovaþiei, care ajutã antreprenorul sã
determine viabilitatea comercialã a produsului sãu (acþiune
întreprinsã în general în cooperare cu o unitate de învãþãmânt
superior) sau prin identificarea micilor întreprinderi cu potenþial
puternic, evaluarea posibilitãþilor ºi punerea lor în contact cu
partenerii financiari ºi industriali.
2. Statul poate avea un rol important ºi în dezvoltarea capacitãþilor de
producþie în ramurile de vârf. Intervenþiile sale pot fi de tipul asistenþei
financiare directe, prin reducerea nivelului global de impozite, prin subvenþii
ºi facilitãþi acordate implantãrilor de capital strãin purtãtor de progres tehnic,
sau indirecte, prin garantarea preþurilor, garantarea creditelor etc.1
Statul poate sprijini ºi crearea de noi întreprinderi, o modalitate
interesantã în acest sens reprezentând-o “pepinierele”, care se constituie
dintr-un ansamblu de clãdiri ºi construcþii cu o anumitã dotare destinate a
facilita faza de demaraj a unor noi întreprinderi.
Activitate nouã ºi pentru industriile occidentale pepinierele ar putea
constitui, în cazul României, o modalitate eficientã de încurajare a
privatizãrii, prin sprijinul acordat micilor întreprinderi care acuzã îndeosebi
lipsa spaþiilor de producþie ºi a mijloacelor de muncã, dar ºi una de utilizare
a unor capacitãþi de producþie disponibilizate.
1

Vezi “Le role des états dans le dévéloppement des industries de pointe”, în Problèmes
économiques, nr. 2001/1987.
Astfel, în Japonia, guvernul a luat o serie de mãsuri menite sã încurajeze punerea în
funcþiune ºi adoptarea tehnicilor de automatizare industrialã, în scopul modernizãrii
capacitãþilor de producþie. În acest sens, au fost adoptate mai multe legi care
contribuiau în mod direct sau indirect la promovarea industriei japoneze de maºini
unelte în 1959, pentru industria mecanicã în 1971, pentru industria electronicã ºi
mecanicã, în 1978, pentru industria mecanicã ºi informaticã. Modalitãþile de sprijinire
prevãzute în aceste legi, erau de tipul: mãsurilor de asistenþã financiarã directã (prin
subvenþii) ºi indirectã (prin garanþii asupra preþurilor), donaþiilor ºi subvenþiilor pentru
cercetare-dezvoltare, avantajelor indirecte rezultate din dispoziþii fiscale. Printre aceste
avantaje enumerãm: exonerãri fiscale; diminuãri ºi rezerve speciale pentru amortizãri;
rambursãri de impozite în scopul încurajãrii modernizãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii.
Vezi Logiciels pour l’automatisation industrielle, CEE, 1987.
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Aceste pepiniere oferã:
− spaþiu de producþie la un preþ inferior celui al pieþei;
− servicii comune: secretariat, telefon, telex;
− asistenþã în gestiune ºi contabilitate la preþuri reduse sau gratuite
− relaþii privilegiate cu partenerii externi;
− sisteme de finanþare privilegiate;
− o adresã ºi o imagine pentru noua întreprindere.
Avantajele sunt descrescãtoare în timp, obligând întreprinderile sã
pãrãseascã localul dupã 3-5 ani.
3. Statul poate acorda de asemenea facilitãþi ºi pentru încurajarea
modernizãrii întreprinderilor, îndeosebi a celor mici ºi mijloci, facilitãþi
constând în reduceri de impozite, reduceri sau scutiri de taxe vamale pentru
echipamentele din import destinate modernizãrii alte facilitãþi financiare.
Astfel, stimularea introducerii progresului tehnic în producþie, prin
echipamente de înaltã performanþã, se poate face prin achitarea de cãtre
stat a unei pãrþi din amortizarea anualã a echipamentului respectiv sau prin
acoperirea unei anumite cote din preþul de achiziþie. Pentru utilajele
cumpãrate sau pentru cele închiriate se poate aplica un tratament fiscal
preferenþial. Utilizând aceastã formã de sprijinire doar pentru anumite
categorii de echipamente, statul poate impulsiona rãspândirea în activitatea
de producþie a acestor tipuri de echipamente1 .

1.3. Susþinerea creãrii ºi extinderii întreprinderilor
mici ºi mijlocii
În economia noastrã, creºterea numãrului întreprinderilor mici ºi
mijloci, realizatã îndeosebi pe calea privatizãrii, va susþine ºi restructurarea
capacitãþilor de producþie industrialã. Privatizarea va determina, pe de o
parte, crearea de noi capacitãþi de producþie în domeniile de activitate cu
rentabilitate ridicatã, iar pe de alta, va permite o mai rapidã adaptare a
capacitãþilor ineficiente la cerinþele economiei de piaþã.
Mãsurile de sprijinire de cãtre stat a întreprinderilor mici ºi mijlocii ar
putea viza urmãtoarele aspecte:
− asigurarea unui cadru legislativ favorabil întreprinderilor mici, prin
legi care: promoveazã înfiinþarea de întreprinderi mici; împiedicã
1

Vezi, în acest sens, cazul Japoniei care, utilizând astfel de modalitãþi, stimuleazã
introducerea automatizãrii în vederea raþionalizãrii ºi creºterii eficienþei activitãþilor de
producþie, distribuþie, gestiune (Logiciels pour l’automatisation industrielle, CEE, 1987).
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concurenþa excesivã între întreprinderile mici ºi interzic
întreprinderilor mari realizarea anumitor produse, acordând
monopolul producerii întreprinderilor mici; favorizeazã cooperarea
între întreprinderi în aprovizionare, desfacere, cercetare; dau
posibilitatea întreprinderilor mici sã obþinã comenzi ferme de la
instituþiile publice; asigurã egalitatea între o întreprindere micã ºi
una mare în diferite litigii; înfiinþeazã bãnci destinate în
exclusivitate creditãrii întreprinderilor mici etc.;
− încurajarea unor întreprinderi mici prin: acordarea de ajutoare
pentru completarea capitalului necesar; acordarea de asistenþã de
tipul “pepinierelor” (prezentate anterior); ajutoare pentru înfiinþarea
de întreprinderi cu multã tehnologie; organizarea unor firme pentru
consultaþii în domeniul organizãrii firmelor ºi întreprinderilor mici ºi
mijlocii; asigurarea unor servicii de popularizare a noilor
întreprinderi;
− stabilizarea activitãþii întreprinderilor mici, prin: crearea unor
fonduri de ajutor reciproc, care sã împiedice falimentul întreprinderilor mici din cauza bancrutãrii altei întreprinderi; ajutoare în
activitãþi comune întreprinse de asociaþii de întreprinderi mici;
− finanþarea ºi impozitarea avantajoasã, prin: sisteme de ajutorare
preferenþiale, acordate de instituþiile financiare; atribuirea de
fonduri rambursabile în valutã, pentru importul unor echipamente
destinate modernizãrii capacitãþilor de producþie; autorizarea
majorãrii preþurilor la produsele de calitate superioarã; garantarea
de cãtre stat a creditelor acordate întreprinderilor mici; sisteme
preferenþiale de impozite. Acestea din urmã, la rândul lor, vizeazã:
reducerea impozitelor percepute firmelor care sprijinã înfiinþarea
unor întreprinderi mici; introducerea unui program special de
amortizare a investiþiilor de echipament; reduceri de impozite
pentru fondurile investite în mãrirea productivitãþii, în ameliorarea
calitãþii, în înlocuirea importurilor, în extinderea exporturilor1.
1

În numeroase þãri cu economie de piaþã indiferent de nivelul de dezvoltare, existã
programe sau prevederi prin care sunt sprijinite întreprinderile mici ºi mijlocii.
În India, statul sprijinã dezvoltarea industriei mici ºi mijlocii prin asigurarea unei reþele
de servicii de popularizare, credite preferenþiale, taxe diferenþiale, atribuirea de devize
pentru import, controlul schimburilor ºi importurilor, atribuirea de materii prime,
asigurarea ”monopolului” producerii acestor produse, prin interzicerea asimilãrii
acestora de cãtre marea industrie.
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În þara noastrã, primii paºi spre stimularea creãrii de întreprinderi mici
ºi mijlocii au fost fãcuþi prin Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea ºi
desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative. Prin însãºi
faptul cã existã, acest Decret-lege este deosebit de important, el oferind
posibilitatea întreprinzãtorilor de a acþiona efectiv în condiþiile economiei de
piaþã. Dar el prezintã ºi numeroase limite, atât în conþinut, cât ºi în modul de
aplicare.
Astfel, o serie de articole frâneazã orientarea investitorilor spre
activitãþi de producþie industrialã, care sã preia în sarcina lor realizarea unor
bunuri materiale de micã complexitate dar de mare necesitate, atât pentru
populaþie cât ºi pentru economie. Este vorba de:
− limitarea numãrului salariaþilor la 20;
− neacordarea unor facilitãþi în sistemul de creditare, în repartizarea
de spaþii de producþie, în aprovizionarea tehnico-materialã, în
funcþie de importanþa socialã ºi de mãsura în care aceste activitãþi
rãspund unor nevoi stringente ale economiei naþionale.
− instituirea unor sisteme de impozitare nestimulative pentru activitãþi
de mai mare amploare.
Aceasta explicã ºi orientarea preponderentã a investitorilor spre
servicii: alimentaþie publicã, turism, comerþ, adicã spre acele activitãþi care,
cu puþinã investiþie ºi puþinã forþã de muncã, asigurã venituri mari raportate
la capitalul investit, dar suficient de mici pentru a nu fi afectate de sistemul
de impozitare, în timp ce activitãþile de producþie industrialã sunt foarte puþin
numeroase.
Un element bun în acest decret ni se pare a fi articolul care dã
posibilitatea unitãþilor de stat sã vândã întreprinderilor mici utilaje
disponibile. Prin aceasta, unitãþile de stat pot dezafecta multe capacitãþi
excedentare sau devenite ineficiente, facilitând totodatã dotarea tehnicã a
întreprinderilor mici la preþuri scãzute. De altfel, într-o primã fazã, unul dintre
În Coreea se acordã atenþie deosebitã promovãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii, care
furnizeazã 39% din PNB ºi ocupã 57% din forþa de muncã. O mãsurã originalã în acest
sens o constituie lansarea în 1983, a unui “program de incubaþie”. Acesta constã în
alegerea, în fiecare an, a 1000 de societãþi care sã primeascã o asistenþã socialã,
credite, instruire tehnicã, consultaþii. De asemenea, din 1986, bãncile au fost invitate sã
acorde un sfert din creditele lor PME-urilor. Raþiunea sprijinirii PME-urilor o constituie
constatarea cã productivitatea totalã a factorilor creºte mai repede în acestea, decât în
marile întreprinderi. Vezi “Industrie et dévéloppement dans le monde”, Rapport
1988/1989.
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rolurile întreprinderilor mici ºi mijlocii, nou create sau desprinse din unitãþi
mai mari, ar fi tocmai acela de a asigura o redistribuire ºi o reorientare a
capacitãþilor de producþie în industrie, amortizând ºocurile restructurãrii în
marea industrie, prin preluarea atât a unor mijloace de producþie, cât ºi a
forþei de muncã disponibilizatã, precum ºi a anumitor sectoare ale pieþei pe
care sã le satisfacã. Aici, rolul statului este primordial, el fiind singurul în
mãsurã sã creeze cadrul favorabil dezvoltãrii micii industrii.
Treptat, având în vedere avantajele pe care le oferã întreprinderile
mici ºi mijlocii, ºi nu în ultimul rând tendinþele înregistrate pe plan mondial,
în ceea ce priveºte contribuþia acestora la realizarea PNB ºi la ocuparea
forþei de muncã, statul îºi poate amplifica sprijinul acordat.
Astfel, prin acordarea unor credite preferenþiale, a unor reduceri de
impozite ºi a altor facilitãþi financiare, în cazul achiziþionãrii unor
echipamente de înaltã performanþã, prin instituirea unui sistem de
participare a statului la risc, în cazul iniþierii unor noi activitãþi, aceste
întreprinderi îºi pot spori gradul de complexitate a prestaþiilor desfãºurate ºi
pot ridica tehnicitatea produselor realizate la nivelul celor care constituiau
înainte monopolul marii industrii.
Restructurarea realizatã pe aceastã cale va cuprinde reducerea unor
capacitãþi de producþie nerentabile din marea industrie, reorientarea unor
utilaje ºi spaþii de producþie disponibile spre industria micã ºi mijlocie,
ridicarea nivelului tehnic al fabricaþiei, crearea de noi unitãþi de producþie.
Mãsura în care, în perioada de tranziþie la economia de piaþã, statul
va interveni în desfãºurarea procesului de restructurare economicã, prin
modalitãþi de tipul celor prezentate sau prin alte cãi, depinde de cerinþele
majore ale acestei etape, de opþiunile sale strategice ºi de resursele
financiare de care dispune pentru a sprijini diferite acþiuni.
Astfel, în unele domenii, cum este cel al protecþiei sociale, intervenþia
statului, dupã cum am arãtat, este absolut necesarã ºi de primã urgenþã.
Alte procese, cu rol în restructurarea capacitãþilor de producþie, pot fi
susþinute cel puþin prin aceea cã nu necesitã un sprijin financiar direct din
partea statului. Este vorba aici, de constituirea unui cadru legal stimulativ
pentru crearea ºi extinderea întreprinderilor mici ºi mijlocii, acordarea unor
facilitãþi fiscale, de tipul reducerii impozitelor pentru activitãþi de modernizare
ºi promovare a tehnicii noi etc.
Dintre domeniile beneficiare ale unor astfel de tipuri de ajutoare s-ar
putea pune accentul în aceastã perioadã pe cele de maximã importanþã
pentru satisfacerea unor necesitãþi vitale ale populaþiei (agriculturã, industrie
alimentarã, industria uºoarã) care asigurã totodatã ºi profituri ridicate.
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De asemenea, statul va continua sã sprijine, inclusiv prin asistenþã
financiarã directã, restructurarea în ramurile ºi activitãþile de importanþã
strategicã care rãmân sub controlul sãu: producþia de energie electricã ºi
termicã, industria extractivã etc.
Alte modalitãþi de intervenþie a statului în restructurarea industriei,
care sã necesite ºi sprijin financiar direct, ar fi mai greu de realizat în
prezent deoarece resursele bugetare ale acestui an ca ºi cele ale anului
viitor sunt foarte reduse ºi destinate sã satisfacã prioritãþile momentului.
Asemenea resurse însã, vor trebui create în timp, cel puþin din douã
motive:
a) pentru cã întreprinderile româneºti nu au un grad de rentabilitate
care sã le permitã redistribuirea unei pãrþi din profit pentru a
susþine: acþiuni de modernizare, la un nivel comparabil cu cel
mondial, a aparatului productiv; investiþii în ramuri de avangardã ºi
în cercetarea tehnico-ºtiinþificã etc. În acest fel, întreprinderile nu
vor putea contribui la crearea unei structuri moderne a economiei
naþionale cu efecte benefice asupra întregii activitãþi economicosociale ºi asupra nivelului de trai, scopul lor principal fiind acela de
a-ºi asigura un grad suficient de rentabilitate.
b) statul va rãmâne încã o anumitã perioadã, în special în faza de
început a procesului de privatizare, principalul acþionar al multor
întreprinderi transformate în societãþi comerciale, calitate în care
va fi interesat sã sprijine restructurarea acestora în vederea
rentabilizãrii activitãþilor.
Sursa principalã pentru constituirea unor fonduri aflate la dispoziþia
statului prin care acesta sã-ºi susþinã intervenþia financiarã directã în
economie o reprezintã impozitele. O parte din aceste impozite poate
alimenta programe extrabugetare destinate restructurãrii industriei.
Statul are, de asemenea, posibilitatea mobilizãrii unor resurse
bãneºti, disponibile în economie, pe care le poate pune la dispoziþia
întreprinderilor sub formã de credite cu dobânzi avantajoase.
Indiferent de intensitatea intervenþiei sale în economie este necesar
ca statul sã se înscrie, prin toate mãsurile pe care le ia, în cerinþele
economiei de piaþã, cu respectarea criteriilor economice. În acest context,
se cuprinde ºi faptul cã fiind direct implicat în conducerea activitãþii regiilor
autonome care acoperã în general ramurile primare, statul poate influeþa
activitatea din celelalte ramuri, precum ºi faptul cã dupã cum am mai arãtat,
el va putea influenþa activitatea în acele societãþi comerciale în care deþine
principalul pachet de acþiuni.

Capitolul 2. POSIBILITÃÞI DE ORIENTARE
A INVESTIÞIILOR ÎN VEDEREA RESTRUCTURÃRII
CAPACITÃÞILOR DE PRODUCÞIE
Restructurarea capacitãþilor de producþie la nivel microeconomic nu
se poate desfãºura în afara procesului investiþional. Numai mãsurile de
reorganizare a procesului de producþie, scoaterea din funcþiune a unor
utilaje nu pot rãspunde cerinþelor de modernizare a structurii producþiei.
Acesta trebuie sã fie însoþit de profunde înnoiri ale aparatului de producþie,
pentru a supravieþui în condiþiile competiþiei.
În practicã, sunt numeroase întreprinderi aflate în crizã care încearcã
sã-ºi depãºeascã dificultãþile prin restrângerea cheltuielilor ºi în primul rând
a celor investiþionale. Dar tot practica reliefeazã rolul important pe care îl au
investiþiile în susþinerea unor strategii active ale întreprinderilor, precum:
fabricarea de noi produse, cucerirea de noi pieþe, specializarea accentuatã,
adaptarea la cerinþele clientelei strategii care le oferã întreprinderilor mai
mari ºanse de reuºitã decât celor care urmãresc reducerea costurilor,
producând mereu acelaºi produs. Am putea deosebi, prin urmare, douã
tendinþe în activitatea de investiþii:
− a investi pentru a produce mai bine;
− a investi pentru a supravieþui;
− trecerea la economia de piaþã este, pentru multe întreprinderi
româneºti, în primul rând, o problemã de supravieþuire.
Supravieþuirea este însã doar o modalitate de a amâna ºi nu de a
împiedica falimentul economic, nicicum de a stimula progresul. Interesul
agenþilor economici fiind totuºi, acela de a se impune ºi de a se consolida
poziþia pe piaþã, ne vom referi în continuare doar la componenta ofensivã a
strategiei investiþionale, la tendinþele înregistrate pe plan mondial în aceastã
direcþie ºi la unele posibilitãþi de acoperire a necesarului de investiþie:
destinate restructurãrii capacitãþilor de producþie, posibilitãþi pe care agenþii
economici autonomi le pot activa într-o economie de piaþã.

2.1. Tendinþe înregistrate pe plan mondial în domeniul
investiþiilor
Sfârºitul deceniului al IX-lea este marcat de anumite caracteristici ale
procesului investiþional care cu siguranþã, îºi vor pune amprenta ºi asupra
începutului deceniului urmãtor.
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1. În ultimii trei ani, efortul investiþional al þãrilor occidentale a
cunoscut creºteri semnificative, orientat fiind spre adaptarea capacitãþilor de
producþie la o cerere din nou ridicatã. Aceste creºteri intervin dupã ce o
lungã perioadã, de peste 10 ani, rata investiþiilor s-a aflat la niveluri foarte
scãzute comparativ cu perioadele de avânt economic (vezi figura nr. 2.1).
Apreciind cã cererea pentru produsele unei întreprinderi ºi
rentabilitatea constituie în mod tradiþional cei doi factori explicativi ai
investiþiilor, literatura economicã de specialitate acordã rolul esenþial cererii,
pentru a cãrei satisfacere, întreprinderile trebuie sã-ºi redimensioneze
capacitãþile de producþie. Componenþa calitativã a cererii solicitã, nu atât
extinderea aparatului tehnic existent, cât permanenta lui modernizare.
2. În ultimii ani se manifestã o tendinþã de schimbare a structurii
investiþiilor din punct de vedere al destinaþiei lor ºi al naturii rezultatelor
activitãþii investiþionale.1
Figura nr. 2.1. Rata investiþiilor (1) în unele þãri occidentale

1

Vezi “Les mutations de l’investissement industriel: la part croissante deséquipements
informatisés”, în Economie et prevision, nr. 4/1987; “Les grandes mutation de
l’investissement industriel”, în Problèmes économiques, nr. 1963/1986.
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(1) Volumul investiþiilor (minus agricultura, locuinþele ºi administraþia publicã) raportat la
PIB.
Sursa: OCDE.

Paralel cu investiþiile materiale, în clãdiri, maºini, echipamente, apar
alte eforturi destinate sã pregãteascã viitorul: cheltuieli de logicã
informaticã, dezvoltare comercialã, pregãtirea forþei de muncã, cercetaredezvoltare, adicã cheltuielile pentru investiþii intangibile. Caracteristic
investiþiilor intangibile este progresul rapid pe care îl înregistreazã ele
putând atinge pânã la 50% din valoarea investiþiei materiale indiferent de
tendinþa generalã a investiþiilor, deci chiar în condiþiile stagnãrilor. Investiþiile
intangibile sunt destinate oricãror elemente în mãsurã sã amelioreze
competitivitatea întreprinderii sau sã sporeascã productivitatea muncii.
În ceea ce priveºte investiþiile materiale, se observã o modificare a
naturii bunurilor care face obiectul lor în sensul creºterii rapide în volum a
cheltuielilor cu tehnica informaticã ºi cu echipamente de producþie
automatizate, în defavoarea construcþiilor mecanice ºi a clãdirilor totodatã,
creºterea productivitãþii în sectoarele de producþie a echipamentelor de
producþie a fãcut ca partea acestora în valoarea investiþiilor sã scadã,
comparativ cu cea a investiþiilor în maºini ºi utilaje se poate vorbi, prin
urmare, de un cost relativ redus al investiþiei în informaticã.
În general, se poate aprecia orientarea spre intensiv a investiþiilor,
rareori ele fiind destinate unor creºteri de capacitate, în sensul “aditiv”, clasic.
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3. Dimensiunile ºi structura volumului investiþional precum ºi
caracteristicile procesului investiþional, sunt influenþate de o serie de factori
cum ar fi: nivelul tehnic al fabricaþiei; strategia întreprinderii în domeniu
producþiei; rentabilitatea acestuia; tendinþele de evoluþie a pieþei cãreia i se
adreseazã producþia întreprinderii respective dimensiunile întreprinderii ºi
forma de proprietate.
În funcþie de caracteristicile acestor factori, întreprinderile ar putea fi
grupate în categorii relativ omogene pentru care se pot desprinde trãsãturi
comune ale strategiilor investiþionale.
• Astfel, întreprinderile din ramuri ale industriei grele, în general
aflate în proprietate de stat, al cãror pieþe de desfacere sunt în declin,
angajeazã investiþii reduse orientate în general spre înlocuirea
echipamentelor uzate, spre material, care nu sunt în mãsurã sã
restructureze în mod semnificativ capacitãþile de producþie.
• Spre deosebire de acestea, întreprinderile publice de înaltã
tehnologie, din ramuri de avangardã: geneticã biomedicalã, calculatoare,
chimie finã, semiconductori, desfãºoarã un intens proces investiþional,
predominant material, dar destinat în general modernizãrii ºi nu creºterii
capacitãþilor de producþie. Efortul investiþional este în bunã parte suportat de
stat care, în ciuda rentabilitãþii incerte ºi a riscului inerent tipului de activitate
desfãºurat, este interesat de orientarea strategicã a acestor întreprinderi
sau de producþia lor destinatã pieþelor civile sau militare.
• În întreprinderile legate de comenzile ferme ale unor mari
programe publice sau militare, indiferent de forma lor de proprietate,
investiþiile intangibile destinate cercetãrii, studiilor, conceperii de noi
programe de informaticã (soft, pregãtirii forþei de muncã, ocupã un loc
important. O caracteristicã a strategiei investiþionale a acestor întreprinderi o
constituie reorientarea activitãþii lor spre realizarea unor produse destinate
unor clienþi particulari pentru a avea asiguratã o piaþã de desfacere viitoare
în cazul reducerii programelor publice. Se pune în continuare accentul pe
capitalul nematerial puþinele investiþii materiale realizate fiind destinate în
mare parte creºterii productivitãþii, prin automatizare.
Întreprinderile cu producþie de serie mare dar cu o cerere în declin
realizeazã investiþii de modernizare prin care urmãresc creºterea
randamentului, reducerea costurilor directe de fabricaþie, creºterea
capacitãþii produselor. Investiþiile vor avea, prin urmare, un puternic caracter
material, fiind destinate în deosebi automatizãrii integrale.
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Spre deosebire de acestea, întreprinderile având drept strategie
flexibilitatea ºi caracterizate prin producþii de serie micã susþin prin investiþii,
care sunt în mare mãsurã materiale inovarea de produse ºi de procedee,
precum ºi politica de calitate. Aceasta le permite adaptarea rapidã la
cerinþele clientelei.
Marile întreprinderi private, care realizeazã produse de bazã cu
cerere în declin, desfãºoarã importante programe de investiþii, deopotrivã
materiale ºi nemateriale, care sã le permitã atât reducerea costurilor ºi
creºterea calitãþii, cât ºi o adaptare mai rapidã la cerere.
Întreprinderile private internaþionale, cu pieþe de desfacere în
dezvoltare, se caracterizeazã printr-un intens proces investiþional ºi sunt
între puþinele care urmãresc prin investiþii ºi creºterea capacitãþii de
producþie, fãrã a neglija celelalte aspecte care concurã la obþinerea unei
rentabilitãþi puternice.
Succinta prezentare fãcutã nu epuizeazã toate tipurile de strategii
investiþionale. Într-o altã ordine de idei în practica activitãþii de investiþii din
þãrile cu economie de piaþã se înregistreazã urmãtoarele tendinþe1:
− întreprinderile performante investesc mai mult decât cele mai puþin
performante, rezultatele obþinute permiþându-le alocarea unui
volum mai mare de resurse financiare pentru activitatea de
investiþii inclusiv în domenii de risc ridicat;
− întreprinderile private au programe de investiþie mai ample ºi mai
curajoase decât cele publice, indiferent dacã se plaseazã pe piaþa
în expansiune sau în declin;
− întreprinderile aflate într-o situaþie mai dificilã nu lanseazã
programe investiþionale puternice care sã le permitã depãºirea
crizei, ci îºi reduc volumul de investiþii ºi îl orienteazã spre
diminuarea costului sau spre realizarea unor produse cu o
rentabilitate ridicatã pe moment, dar fãrã perspectivã în viitor; ele
urmeazã, mai ales, strategia supravieþuirii;
− investiþiile intangibile sunt promovate de întreprinderile
performante sau care se bazeazã pe un puternic capital
nematerial, fiind rar întâlnite în întreprinderile cu rentabilitate
scãzutã ºi pieþe în declin.
1

Vezi “Les stratégies de modernisation entre 1983-1986”, în Economie et statistique, nr.
213/1988, “Les grandes mutations de l’invéstissement industriel”, în Problèmes
économiques, nr. 1963/1986.
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2.2.1. Posibilitãþi de finanþare a investiþiilor în vederea
restructurãrii capacitãþilor de producþie
Evoluþia în cadrul unei economii de piaþã dã noi dimensiuni posibilitãþilor
de manifestare a autonomiei întreprinderilor. Agentul economic – regii autonome, societãþi comerciale etc. – în virtutea autonomiei sale îºi stabileºte
singur programul de producþie poate efectua schimbãrile organizatorice pe
care le crede necesare, are libertatea desfacerii pe piaþa internã ºi externã a
produselor sale, îºi poate stabili strategia investiþionalã cea mai adaptatã
specificului ºi necesitãþilor întreprinderii. Ingerinþele unui organ ierarhic
superior, în principal, ale statului, pot avea loc atunci când trebuie satisfãcute
interese naþionale sau, în cazul întreprinderilor aflate în proprietatea statului,
pentru asigurarea satisfacerii unor comenzi publice sau militare.
Procesul de restructurare a capacitãþilor de producþie ºi de aºezare a
întregii activitãþi pe principiile rentabilitãþii economice poate fi dirijat de
întreprinderea autonomã prin intermediul strategiei sale investiþionale.
Mãsura în care aceastã strategie este îndeplinitã depinde însã de
posibilitãþile pe care le au întreprinderile de a finanþa investiþiile.
Dacã în economia planificatã constituirea fondurilor de investiþii
depindea, în mare mãsurã, de organul ierarhic superior, într-o economie de
piaþã, întreprinderea îºi manifestã autonomia inclusiv prin evaluarea
necesarului de investiþii ºi prin identificarea surselor ºi a posibilitãþilor de
finanþare a acestora.
În perioada de tranziþie prin care trece economia noastrã, nu toate
sursele de finanþare proprii unei economii de piaþã se aflã la dispoziþia
întreprinderilor ele urmând sã aparã pe mãsura creãrii sistemelor care sã le
furnizeze. Este vorba de finanþarea prin creºterea capitalului, prin
împrumuturi de tipul obligaþiunilor sau de la organisme specializate, prin
credit-bail (leasing) etc. Dar ºi modalitãþile de finanþare practicate pânã în
prezent – autofinanþarea, creditele bancare – capãtã noi valenþe în condiþiile
coexistenþei proprietãþii publice cu cea privatã.
În cele ce urmeazã vom încerca sã prezentãm principalele surse de
finanþare a investiþiilor, privite ca elemente de susþinerea restructurãrii bazei
tehnice.
2.2.1. Rolul autofinanþãrii în susþinerea procesului investiþional
Autofinanþarea reprezintã ansamblul mijloacelor financiare pe care le
degajã întreprinderea. Ea este generatã de resursele de exploatare, atunci
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când mãrimea acestora este superioarã cheltuielilor de exploatare, adicã
atunci când întreprinderea obþine beneficiu1.
Autofinanþarea asigurã un cadru favorabil de manifestare a
autonomiei întreprinderii ºi de adoptare a deciziei economice optime în
activitatea de aprovizionare tehnico-materialã cercetare ºtiinþificã ºi
tehnologicã sau în activitatea investiþionalã.
Ea este importantã pentru întreprinderi, ca element de caracterizare a
situaþiei economice a acesteia: astfel, în þãrile cu economie de piaþã,
capacitatea de autofinanþare (marja brutã a autofinanþãrii) este unul dintre
indicatorii care sunt prezentaþi de întreprindere atunci când aceasta solicitã
un împrumut sau când iniþiazã diferite tranzacþii. Ea trebuie sã se încadreze
între anumite limite, care sã-i ofere garanþii creditorului care sã ofere
garanþii creditorului în vederea acordãrii împrumutului.
Dar autofinanþarea este, în primul rând, o sursã de finanþare a
investiþiilor, putând asigura mai mult de jumãtate din volumul fondurilor de
investiþii. Trebuie subliniat însã faptul cã nu este absolut indispensabil ºi nici
eficient ca autofinanþarea sã acopere întreg necesarul de resurse
investiþionale. Se considerã cã, indiferent care ar fi posibilitãþile de
autofinanþare a întreprinderii, acestea nu trebuiesc epuizate în cadrul unui
proces investiþional, pentru a nu afecta capacitatea de platã a întreprinderii
ºi cea de reacþie la modificãrile mediului economic, necesitãþile de fonduri
pentru investiþii urmând a fi acoperite de împrumuturi.
În structura resurselor proprii de care poate dispune întreprinderea
pentru a-ºi autofinanþa obiectivele de investiþie (amortizãri, beneficii,
disponibil din anul precedent, sume provenite din casãri ºi din operaþiuni de
valorificare a fondurilor fixe), rolul cel mai important îl deþine amortizarea
fondurilor fixe.
1

În teoria economiei de piaþã, în legãturã cu autofinanþarea, se mai utilizeazã urmãtoarele noþiuni:
- autofinanþarea brutã, care reprezintã surplusul monetar rezultat din exploatare ºi care
rãmâne la dispoziþia întreprinderii; este destinatã constituirii de rezerve ºi dotãri
pentru amortizãri;
- autofinanþarea netã este o parte a autofinanþãrii brute, alcãtuite din beneficii nete,
amortizãri ºi diferite rezerve; ea poate fi privitã ca autofinanþare de creºtere iar
diferenþa dintre autofinanþarea brutã ºi cea netã reprezintã autofinanþarea de
menþinere;
- marja brutã a autofinanþãrii este suma dintre beneficiul rãmas dupã plata impozitului,
amortizãri ºi rezerve; ea mãsoarã capacitatea de autofinanþare a întreprinderii. (Vezi
Management financièr, Sirey, 1979; Dictionnaire de gestion financière, Dunod, 1979).
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Amortizarea – sursã a autofinanþãrii
Amortizarea trebuie sã-ºi recapete în economia noastrã rolul de sursã
aflatã în întregime la dispoziþia întreprinderii care o degajã importantã atât
pentru investiþiile de înlocuire, cât ºi pentru cele de modernizare ºi lãrgire.
Mãsura în care amortizarea va rãspunde scopului pentru care este
creatã depinde de:
− adecvarea sistemului de amortizare practicat în þara noastrã
cerinþelor rentabilizãrii activitãþii economice, promovãrii progresului
tehnic, prin trecerea la un sistem regresiv sau accelerat de
amortizare;
− modul în care este utilizatã la nivelul întreprinderii: pentru înlocuire
ºi modernizare sau pentru lãrgirea capacitãþilor de producþie.
1. Durata ºi sistemul de amortizare au fost douã dintre elementele
care au constituit permanent în þara noastrã o frânã în calea reînnoirii
susþinute a aparatului de producþie ºi a ridicãrii nivelului sãu tehnic.
În þãrile cu economie de piaþã dezvoltate, duratele de amortizare sunt
mult mai mici decât cele practicate la noi, întreprinzãtorul având dreptul de
a-ºi stabili durata de recuperare a investiþiei.
Statul îºi exercitã influenþa asupra duratelor de amortizare doar prin
intermediul impozitelor care pot stimula sau nu amortizarea mai rapidã a
fondurilor fixe.
Crearea condiþiilor de manifestare deplinã a autonomiei întreprinderilor în þara noastrã va trebui sã includã, prin urmare, ºi suprimarea
obligativitãþii respectãrii unor anumite durate de amortizare care, cum am
mai arãtat, nu erau susþinute de posibilitãþile practice de utilizare a fondurilor
fixe respective.
Stabilirea de cãtre întreprindere a unor durate de amortizare care sã
corespundã intereselor sale nu va duce, cel puþin în perioada imediat
urmãtoare, la o scãdere puternicã a perioadei de recuperare a valorii
utilajelor ºi echipamentelor decât în mãsura în care întreprinderea va reuºi
sã nu mãreascã costul de producþie, prin cote superioare de amortizare
(altfel, în cazul menþinerii aceluiaºi preþ de desfacere, ea riscã sã diminueze
rentabilitatea) ºi în mãsura în care economia naþionalã sau resursele
valutare ale întreprinderii vor reuºi sã asigure necesarul de noi fonduri fixe
din producþia internã, respectiv din import.
Spre deosebire de durata de amortizare, sistemul de amortizare face
obiectul unor reglementãri legale în þãrile cu economie de piaþã, el fiind
corelat cu politica de impozite practicatã. Majoritatea þãrilor occidentale
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folosesc sistemul regresiv de amortizare, care permite recuperarea celei
mai mari pãrþi din valoarea utilajului în prima parte a duratei sale de serviciu.
Amortizarea regresivã ºi acceleratã nu se aplicã în mod identic cu
aceleaºi rate, în toate þãrile, fiecare þarã prezentând în acest sens, anumite
particularitãþi.1
Astfel, sistemul german, aplicat deopotrivã în Belgia ºi Luxemburg,
presupune utilizarea unei amortizãri regresive, prin dublarea ratei liniare de
amortizare corespunzãtoare, fãrã a depãºi o limitã maximã de 20%.
Introdus din 1952 în Germania, acest sistem a influenþat favorabil efortul de
acumulare ºi reconstrucþie a þãrii, favorizând un regim de autofinanþare mai
simplu decât al partenerilor occidentali.
În Franþa, sistemul de amortizare, a fost construit pe baza celui
german, cu introducerea în plus a unor coeficienþi care introduc o ratã mai
mare de amortizare în primul an, dar mult mai scãzutã în rest, astfel încât,
cu excepþia primului an, el apare mai avantajos pentru întreprinderi.
Italia nu a introdus sistemul regresiv, adaptându-l în schimb pe cel
liniar existent, prin lãrgirea evantaiului de rate de amortizare precum ºi prin
introducerea amortizãrii accelerate, care oferã posibilitatea reducerii duratei
de amortizare a noilor instalaþii cu douã cincimi.
Sistemul britanic de amortizare regresivã a constituit, în anii 50, sursa
de inspiraþie pentru celelalte þãri. Mai târziu, pãstrându-ºi poziþia de inovatori
în acest domeniu, britanicii au liberalizat, începând din 1973, sistemul de
amortizare, oferind întreprinzãtorilor posibilitatea utilizãrii sistemului dorit.
Aceasta înseamnã pe de o parte cã poate fi ales sistemul de amortizare cel
mai avantajos din punct de vedere fiscal iar pe de alta, cã mijloacele fixe pot
fi amortizate integral, chiar din primul an, dacã se doreºte.
Ulterior, o datã cu reducerea ratei maxime de impozite Marea Britanie
a retras drepturile de amortizare acceleratã.
Indiferent de forma concretã pe care o îmbracã, sistemul regresiv de
amortizare s-a dovedit a fi mult mai competitiv decât cel linear ceea ce
impune o reconsiderare ºi a sistemului nostru de amortizare. Este greu de
apreciat care din sistemele de amortizare prezentate este cel mai eficient,
cu atât mai mult cu cât eficienþa lor este strict legatã de cadrul economic în
care acþioneazã. Legislaþia economicã românã nu trebuie în niciun caz sã
preia un astfel de model prefabricat. Susþinem însã ideea introducerii unui
sistem regresiv de amortizare corelat cu durata de amortizare sã aibã în
1

Vezi Management financièr, Sirey, 1979.
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vedere atât uzura fizicã cât ºi cea moralã, dar ºi cu capacitatea de furnizare
a fondurilor fixe din producþia internã sau din import, sã constituie un factor
dinamizator al economiei naþionale, favorizând înnoirea, modernizarea ºi
adaptarea facilã, la cerinþele pieþei, a capacitãþilor de producþie ºi
modernizarea acestora, având în vedere faptul cã înlocuirea nu se face, în
general, cu utilaje de acelaºi tip, ci cu utilaje mai performante.
2. Amortizarea, ca parte a autofinanþãrii, este destinatã înlocuirii
mijloacelor fixe uzate. Mãsura în care ea este utilizatã în acest scop, pe de
o parte, deprecierea regulatã a monedei ºi evoluþia tehnologicã pe de alta,
sunt elementele care determinã efectul multiplicator al amortizãrii.
Creºterea gradului de finanþare din amortizare a investiþiilor de
înlocuire, în detrimentul celor destinate extinderilor reprezintã o necesitate
pentru accelerarea modernizãrii economiei, deoarece investirea în fiecare
an a fondului de amortizare determinã creºterea continuã a volumului fizic al
mijloacelor fixe.
În þara noastrã, ponderea amortizãrii în investiþiile brute s-a menþinut
la niveluri relativ scãzute, cu tendinþã de a se micºora dupã anul 1965, la
nivelul economiei naþionale ºi dupã anul 1970, în industrie. Diminuarea
gradului de finanþare din amortizare a investiþiilor a fost rezultatul, pe de o
parte, al susþinerii unei dezvoltãri extensive prin menþinerea la cote mari a
participãrii amortizãrii la realizarea sporului de fonduri fixe ºi nu pentru
înlocuirea ºi modernizarea acestora iar pe de alta, al creºterii treptate a
duratei medii de amortizare a fondurilor fixe, care se opunea cerinþelor de
scoatere din funcþiune a mijloacelor fixe, pentru facilitatea introducerii pe
scarã largã a progresului tehnic.1
Efectul multiplicator al amortizãrii a fost studiat în teoria economicã
din þarã (Emilian Dobrescu) ºi strãinã. În teoria economicã occidentalã, el
este cunoscut sub numele de efect Lohman-Ruhti.2 Acesta descrie
posibilitatea reînnoirii echipamentelor cu resurse inferioare celor furnizate
de amortizare, în condiþiile în care fondurile rezultate din amortizare sunt
reinvestite imediat, fãrã a aºtepta amortizarea completã a mijlocului fix.

1

Aceastã problemã este tratatã mai pe larg de M. Giuvelea ºi II. Farmache în “Înnoirea
ºi modernizarea fondurilor fixe ºi impactul asupra procesului de amortizare”, Revista
Economicã, nr. 36/1987.
2
Ruchti, H., Die Abschreibung, Stuttgart, 1953.
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Efectul amortismentului asupra creºterii întreprinderii este studiat în
perioade de stabilitate a preþurilor ºi de inflaþie.1 Prezentãm, pe scurt, în
continuare, principalele elemente ale acestei teorii.
a) în perioada cu preþuri stabile
Se are în vedere ipoteza cã întreprinderea are asiguratã o desfacere
nelimitatã ºi cã ea reinvesteºte, în permanenþã, fondurile rezultate din
amortizarea treptatã a mijloacelor fixe. Pentru simplificarea raþionamentului,
se considerã cã reinvestirea se face în echipamente de acelaºi tip ºi cu
acelaºi preþ.
Datele numerice folosite sunt:
- numãrul iniþial de maºini este 10;
- rata de amortizare liniarã este de 10%;
- costul unei maºini este de 100 unitãþi monetare;
- investiþiile sunt efectuate la 1 ian. al fiecãrui an.
Dupã cum se observã din datele prezentate în tabelul nr. 2.12, fondul
anual de amortizare permite întreprinderii sã achiziþioneze în fiecare an,
câte o maºinã nouã, iar în anul al ºaselea ºi apoi începând din al optulea
an, pânã în cel de-al doisprezecelea, câte douã. Înlocuirea celor 10 maºini
iniþiale amortizate integral dupã 10 ani, gãseºte întreprinderea cu un plus de
5 maºini care au fost efectul doar al reinvestirii continue a fondului anual de
amortizare. Dupã 20 ani, plusul de maºini va fi de 7.
Evident, exemplul prezentat a presupus condiþii tehnice ideale. Dar
efectul apare ºi în realitate, amploarea sa depinzând de ritmul amortizãrii,
de posibilitatea fracþionãrii investiþiilor, de natura ºi rapiditatea rentabilizãrii
disponibilitãþilor rezultate din amortizare.
b) în perioada de inflaþie data introdusã suplimentar este rata inflaþiei,
consideratã a fi 10%. Din datele prezentate în tabelul nr. 2.2
rezultã cã simpla reinvestire a fondului anual de amortizare nu este
în mãsurã sã asigure, dupã 10 ani nici mãcar reproducþia simplã,
astfel cã, în anul 27, nu mai rãmâne nicio maºinã în serviciu.
Aceasta înseamnã cã dacã o întreprindere, în perioada de inflaþie,
nu reevalueazã permanent imobilizãrile sale sau nu investeºte
fonduri superioare celor rezultate din amortizare, calculatã pe baza
preþului iniþial de achiziþie, ea riscã sã-ºi reducã volumul de fonduri
fixe de care dispune.
1
2

Causse, G.; Chevalier, A.; Hirsch, G., Management financièr, Sirey, 1979.
Vezi op. cit.; anexa nr. 1.
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Tabelul nr. 2.1
Efectul multiplicaþilor al amortizãrii în perioada
de stabilitate a preþurilor
An

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

La 1 ianuarie
Sumã
Investiþii
disponi- Va- Nr. de
bilã pt. loare mainvestiþii
ºini
(col. 2+4)
1
2
3
1.000 10
100
100
1
110
100
1
130
100
1
160
100
1
200
200
2
160
100
1
230
200
2
220
200
2
230
200
2
260
200
2
210
200
2
170
100
1
230
200
2
200
200
2
180
100
1
250
200
2
230
200
2
210
200
2
190
100
1
260
200
2

Nr. de
La 31 decembrie
Capital
Dispo- maºini ce Valoare Amorti- VaVaMa- (valoare
nibil
funcþiode inzare loare loare ºini
netã +
an
neazã în ventar anualã rã- amor- amor- rest la
prece- cursul
(col.
masã tizatã tizate 31.12)
dent
anului
8+9)
4
5
6
7
8
9
10
11
10
1.000
100
900
100
1.000
11
1.100
110
890
210
1.000
10
12
1.200
120
870
330
1.000
30
13
1.300
130
840
460
1.000
60
14
1.400
140
800
600
1.000
16
1.600
160
840
760
1.000
60
17
1.700
170
770
930
1.000
30
19
1.900
190
780 1.120
1.000
20
21
2.100
210
770 1.330
1.000
30
23
2.300
230
740 1.560
10
1.000
60
15
1.500
150
790
710
1
1.000
10
16
1.600
160
830
770
1
1.000
70
16
1.600
160
770
830
1
1.000
30
17
1.700
170
800
900
1
1.000
18
1.800
180
820
980
2
1.000
80
17
1.700
170
750
950
1
1.000
50
18
1.800
180
770 1.030
2
1.000
30
18
1.800
180
790 1.010
2
1.000
10
18
1.800
180
810
990
2
1.000
90
17
1.700
170
740
960
2
1.000
60
17
1.700
170
770
930
2
1.000

Sursa: Management Financièr, Sirey, 1979, p. 125.
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Tabelul nr. 2.2
Efectul multiplicator al amortizãrii în perioada de inflaþie
La 1 ianuarie
Nr. de
An Indi- Sumã
Investiþii Dispo- maºini Vace de disponi- Va- Nr. nibil
ce
loare
pre- bilã pt. loare de
an funcþi- de inþuri investiþii
ma- prece- onea- ventar
(col.
ºini dent zã în
3+5)
cursul
anului
0
1
2
3
4
5
6
7
1
100
- 1.000 10
- 10
1.000
2
110
100
100,0 10
1.000
3
121
200
121 1
79,0 11
1.121
4
133
191,1
133 1
58,1 12
1.254
5
146
183,5
146 1
37,5 13
1.400
6
161
177,5
161 1
16,5 14
1.561
7
177
172,6
172,6 14
1.561
8
195
328,7
195 1
133,7 15
1.756
9
214
309,3
214 1
95,3 16
1.970
10
236
292,3
236 1
56,3 17
2.206
11
259
276,9
259 1
17,9
8
1.465
12
285
164,4
164,4
8
1.465
13
314
310,9
310,9
7
1.344
14
345
445,3
345 1
100,3
7
1.556
15
380
255,9
255,9
6
1.410
16
418
396,9
396,9
5
1.249
17
459
521,8
459 1
62,8
6
1.708
18
505
233,6
233,6
5
1.513
19
556
384,9
384,9
4
1.299
20
612
514,8
- 1
514,8
3
1.063
21
673
621,1
621,1
2
804
22
740
701,5
701,5
2
804
23
814
781,9
781,9
2
804
24
895
862,3
862,3
1
459
25
985
908,2
908,2
1
459
26 1.083
954,1
954,1
1
459
27 1.192 1.000,0
- 1.000,0
0
-

Sursa: Management Financièr, Sirey, 1979, p. 126.

La 31 decembrie
Capital
Amor- VaVaMaºini vatizare loare loare amor- loare
anualã rãamor- tizate netã +
masã tizatã
rest la
31.12)

8
100,0
100,0
112,1
125,4
140,0
156,1
156,1
175,6
197,0
220,6
146,5
146,5
134,4
155,6
141,0
124,9
170,8
151,3
129,9
106,3
80,4
80,4
80,4
45,9
45,9
45,9
-

9
10
11
12
900,0 100,0
1.000
800,0 200,0
1.100
808,9 312,1
1.210
816,5 437,5
1.330
822,5 577,5
1.460
827,4 733,4
1.610
673,3 889,7
1.770
690,7 1.065,3
1.950
707,7 1.262,3
2.140
723,1 1482,9 10(1000) 2.360
835,6 629,4
2.590
689,1 775,9 1(121) 2.850
554,7 789,3 1(133) 3.140
744,1 811,9 1(146) 3.450
603,1 806,9 1(161) 3.800
478,2 770,8
4.180
766,4 941,6 1(195) 4.590
615,1 897,9 1(214) 5.050
485,2 813,8 1(236) 5.560
378,9 684,1 1(259) 6.120
298,5 505,5
6.730
218,1 585,9
7.400
137,7 666,3 1(849) 8.140
91,8 367,2
8.960
45,9 413,1
9.860
- 459,0 1(459) 10.830
11.920
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2.2.2. Alte surse de finanþare a investiþilor
Pe lângã autofinanþare care rãmâne principala sursã de finanþare a
investiþiilor, într-o economie de piaþã întreprinderile mari dispun ºi de alte
mijloace de procurare a capitalului necesar; creºterea capitalului prin emisia
de acþiuni noi, credit-bail-ul (leasing-ul), împrumuturi pe termen lunar ºi
mediu sau scurt.
a) Creºterea capitalului este o modalitate de finanþare a investiþiilor
specificã economiei de piaþã, de care poate face uz o întreprindere a cãrei
situaþie financiarã este bunã ºi care dispune de suficiente active.
Întreprinderea poate emite în acest caz, acþiuni suplimentare, obiºnuite sau
preferenþiale1, prin a cãror vânzare se obþin fonduri care sunt utilizate pentru
lãrgirea activitãþii.
Creºterea capitalului prezintã avantajul de a spori rapid, în caz de
nevoie, fondurile proprii ale întreprinderii dar ºi inconvenientul de a nu putea
fi utilizate decât în anumite cazuri ºi pe cel de a genera costuri relativ
importante.2
b) Împrumuturile pe termen lung ºi mediu sunt solicitate de
întreprinderi, în general, pentru asigurarea fondurilor necesare unor acþiuni
importante de dezvoltare sau modernizare.
Ele pot îmbrãca forma împrumuturilor – obligaþiuni, a împrumuturilor
de la organisme specializate a împrumuturilor de la bãnci.
Obligaþiunile sunt bilete la ordine pentru o anumitã sumã, emise de
întreprindere, când aceasta este suficient de puternicã sau prin organisme
specializate, eventual având statul drept garant, în cazul întreprinderilor mici
ºi mijlocii. Obligaþiunile sunt vândute pe piaþã, deþinãtorul lor având asigurat
dreptul de a primi o anumitã dobândã, chiar dacã întreprinderea nu obþine
profit.
Aceste caracteristici fac din obligaþiuni o formã de împrumut
accesibilã îndeosebi întreprinderilor cu o bunã situaþie economico-financiarã
care îºi pot gãsi ºi garanþi pentru emiterea unor astfel de bilete de valoare.
1

Diferenþa dintre acþiunile preferenþiale ºi cele obiºnuite constã în aceea cã primele
permit obþinerea unor dividende “preferenþiale”. Astfel, în cazul în care profiturile sunt
limitate, deþinãtorul unei acþiuni preferenþiale va primi dividendele cu prioritate faþã de
deþinãtorul de acþiuni obiºnuite. Din punct de vedere legal, deþinãtorul de acþiune
preferenþiale este urmãtorul dupã deþinãtorul de obligaþiuni care este plãtit. Vezi Baciu,
Florin, “«Anatomia» economiei de piaþã”, în Tribuna economicã, nr. 35/1990.
2
Management financiar, Editura Sirey, 1979.
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Împrumuturile de la organisme specializate presupun existenþa unor
astfel de organisme care sã dispunã de fonduri, obþinute de la stat sau prin
centralizarea unor credite pe termen mediu, prin mobilizarea unor resurse
financiare existente în economie, cu dobânzi mici, prin emiterea de
obligaþiuni.1 Obþinerea unui astfel de împrumut presupune prezentarea de
cãtre întreprindere a unui dosar complet asupra activitãþii sale ºi asupra
planului de dezvoltare ulterioarã, dosar întocmit eventual sub controlul unei
bãnci sau al asociaþiei din care face parte întreprinderea.
Împrumuturile de la instituþii de creditare, cum sunt bãncile ºi casele
de economii ºi creditare presupun plata de cãtre debitor a unei dobânzi la
un nivel stabilit de acþiunea forþelor concurenþiale ale pieþei. Ratele ridicate
ale dobânzilor precum ºi garanþiile pe care le solicitã bãncile pentru
acordarea împrumutului limiteazã posibilitãþile micilor întreprinderi de a
apela la astfel de surse financiare.
În ceea ce priveºte împrumuturile pe termen mediu, ele sunt o creaþie
mai recentã ºi apariþia lor a fost determinatã de: reducerea duratei de
amortizare datoritã progresului tehnic; dificultãþile unor întreprinderi de a
secreta o autofinanþare suficientã sau de a gãsi împrumuturi pe termen lung
dezvoltarea unor acþiuni de export care necesitã fonduri importante ºi
mãresc durata unui ciclu de exploatare.2
Creditele pe termen scurt sunt destinate, în principal finanþãrii
activelor circulante. Ele pot fi credite de finanþare a stocurilor, credite de
finanþare pe baza creanþelor, care presupun o mobilizare a creanþelor pe
care o întreprindere le deþine asupra clienþilor sãi pentru a putea obþine ea
însãºi anumite credite.
c) Credit-bail-ul (leasing) reprezintã o formulã originalã de finanþare a
investiþiilor, nepracticatã pânã în prezent în þara noastrã.
Esenþa credit-bail-ului3 constã în aceea cã la cererea unei întreprinderi, un organism specializat – societate de credit-bail – achiziþioneazã un
anumit tip de utilaj, pe care îl dã apoi în locaþie (cu chirie) întreprinderii
1

În Franþa, de exemplu, existã numeroase de astfel de organisme: Creditul naþional,
Creditul hotelier, Creditul funciar, create între cele douã rãzboaie sau imediat dupã cel
de-al doilea, precum ºi unele mai recente cum ar fi: societãþile de dezvoltare regionale
sau Fondul de dezvoltare economicã ºi socialã (vezi Management financiar, Editura
Sirey, 1979).
2
Vezi Management financiar, Editura Sirey, 1979, Paris.
3
Vezi Management financiar, Editura Sirey, 1979; Dictionnaire de gestion financière,
Dunod, 1979.
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solicitante, pe o anumitã duratã. În schimbul dreptului de a folosi utilajul,
întreprinderea varsã o chirie (redevenþã), care trebuie sã acopere costul
echipamentului ºi comisionul societãþii de credit-bail.
La sfârºitul perioadei, care în general este de ºapte ani, existã mai
multe posibilitãþi:
− rezilierea contractului ºi returnarea utilajului;
− achiziþionarea utilajului la o valoare rezidualã, convenitã în
contractul iniþial;
− reînnoirea contractului de închiriere pe baza unor redevenþe mai
mici decât cele iniþiale.
Aceastã tehnicã de finanþare a investiþiilor, în ciuda costului sãu
ridicat, faþã de cel al altor surse de finanþare a cunoscut o largã rãspândire
ºi este de multe ori preferatã datoritã avantajelor pe care le prezintã.
Astfel, credit-bail-ul nu diminueazã capacitatea de îndatorare a
întreprinderii capacitatea ei de a contracta împrumuturi de la bãnci,
deoarece nu figureazã în bilanþ ca datorie, fiind asimilat cheltuielilor de
exploatare.
Pentru þara noastrã, folosirea credit-bail-ului ar putea constitui o
alternativã viabilã în efortul de investiþii, pentru restructurarea capacitãþilor
de producþie evident, aplicarea ei trebuie precedatã de crearea instituþiilor
pe care se realizeazã.
***
Alegerea unei anumite surse de finanþare de cãtre o întreprindere
presupune efectuarea unei analize cuprinzãtoare, care sã includã aspecte
referitoare la: caracteristicile investiþiei, caracteristicile întreprinderii costul
finanþãrii ºi condiþiile de obþinere, conjunctura economicã ºi financiarã.1
Astfel, cu privire la investiþie, trebuie avute în vedere durata de
realizare a acesteia, care va determina opþiunea pentru un tip de finanþare
cu un anumit termen de rambursare precum ºi natura investiþiei. Pentru
investiþiile cu grad ridicat de risc se vor utiliza autofinanþarea sau
împrumuturi garantate de stat. Pentru investiþiile pe termen scurt sau cu
eficienþã sigurã se poate apela la celelalte forme de împrumut. De
asemenea, trebuie avutã în vedere ºi mãrimea investiþiei. Atunci când ea
este ridicatã, se poate utiliza credit-bail-ul, care este în mãsurã sã asigure
chiar ºi întreaga finanþare.
Caracteristicile întreprinderii, care determinã volumul ºi natura
creditelor la care aceasta poate avea acces sunt: poziþia întreprinderii în
1

Vezi Management financièr, Editura Sirey, Paris, 1979.
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sectorul sãu de activitate corelatã cu dimensiunile sale; garanþiile pe care le
oferã întreprinderea creditorilor sãi; situaþia financiarã apreciatã din punct de
vedere a rentabilitãþii ºi solvabilitãþii întreprinderii; perspectivele sectorului
de activitate, domeniile în dificultate nefiind în mãsurã sã atragã creditorii;
validarea conducãtorilor întreprinderii.
Costul sursei de finanþare determinã adecvarea tipului de finanþare
obiectivului avut în vedere. Autofinanþarea este cea mai ieftinã, creºterea
capitalului sau credit-bail-ului sunt cele mai scumpe, dar opþiunea pentru
una din ele se va face în funcþie de rezultatele care se sperã cã vor fi
obþinute.
Conjunctura economicã ºi financiarã este, de asemenea, un factor
care poate influenþa alegerea unui tip de finanþare, prin: situaþia monetarã (o
depreciere monetarã stimuleazã întreprinderile sã facã împrumuturi) sau
prin gradul de intervenþie a statului care poate relansa sau frâna economia
prin diferite mãsuri fiscale.
În þara noastrã, intensitatea ºi eficienþa procesului investiþional
indispensabil relansãrii economice vor fi determinate, pe de o parte, de
mãsura în care vor fi create instituþiile specifice de creditare, un rol
important în acest sens revenind statului, în calitate de iniþiator al unor astfel
de acþiuni sau prin crearea cadrului favorabil apariþiei unor astfel de
organisme, iar pe de alta, de capacitatea întreprinderilor de a-ºi elabora o
strategie investiþionalã ºi de a atrage sursele de finanþare cele mai potrivite,
în mãsurã sã-i asigure profituri viitoare durabile. De altfel, slaba activitate
investiþionalã înregistratã în primul an al tranziþiei la economia de piaþã are
drept cauzã ºi inexistenþa unui sistem de organisme de creditare ºi finanþare
a investiþiilor, care sã dea posibilitatea întreprinderilor sã suplineascã
fondurile de investiþii pe care le primeau de la bugetul statului, ºi care, în
prezent, sunt foarte reduse ºi cu destinaþii speciale. De asemenea, ºi
activitatea întreprinzãtorilor particulari a fost frânatã de imposibilitatea
asigurãrii capitalului necesar demarãrii unor acþiuni de amploare, în sfera
producþiei de bunuri, fiind preferate domenii care solicitau investiþii mici ºi
care asigurau profituri mari în timp relativ scurt (prestãri de servicii,
alimentaþie publicã etc.).
Prin urmare, putem aprecia cã, deºi modul de acþiune al fiecãrei
întreprinderi în parte, în domeniul investiþiilor, este hotãrâtor pentru
restructurarea capacitãþilor de producþie, el nu se va putea manifesta deplin
pânã când nu va fi asigurat ºi un cadru corespunzãtor de funcþionare tuturor
agenþilor economici, în conformitate cu cerinþele unei economii de piaþã.

Capitolul 3. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII –
PREMISÃ A RESTRUCTURÃRII CAPACITÃÞILOR
PRODUCÞIEI; PROBLEME TEORETICE ªI METODE
DE DETERMINARE A VALORII ÎNTREPRINDERII
Problema restructurãrii capacitãþilor de producþie nu poate fi abordatã
fãrã o evaluare corectã a acestora care presupune, pe de o parte, existenþa
preþurilor cu funcþii reale iar pe de alta, adaptarea unor metode ºi tehnici de
evaluare adecvate.
În cele ce urmeazã, ne vom referi doar la al doilea aspect, pe care îl
încadrãm în problematica mai amplã, a evaluãrii întreprinderii.
Trecerea la economia de piaþã ºi perspectivele privatizãrii au adus în
prim planul sferei de preocupãri a agenþilor economici ºi problema
determinãrii valorii întreprinderii.
Astfel, în ansamblul mãsurilor de înfãptuire a reformei economice
adoptate pânã în prezent în þara noastrã, se aflã ºi normele metodologice
privind inventarierea ºi reevaluarea patrimoniului unitãþilor economice de
stat.
Aceste norme aduc precizãri referitoare la modul de apreciere a
valorii fondurilor fixe, mijloacelor circulante, stocurilor, investiþiilor în curs
precum ºi elementelor de pasiv din bilanþul întreprinderilor, cu scopul
eliminãrii discordanþei existente între evidenþa financiar-contabilã ºi situaþia
fapticã a acestor elemente (ex.: fonduri fixe sau chiar linii tehnologice în
stare de nefuncþionare, dar pentru care se plãtesc amortizãri, fonduri fixe
uzate moral dar care au durate normate de funcþionare îndelungate fonduri
fixe sustrase, inutilizabile, procedee de trecere formalã în custodie etc.).
Aceastã acþiune este impusã ºi de faptul cã fondurile fixe – partea cea mai
importantã a averii unei întreprinderii – nu au mai fost reevaluate de peste
20 ani, timp în care preþul mijloacelor de muncã a avut evoluþii
spectaculoase, care ºi-au pus amprenta asupra rezultatelor financiare ale
activitãþii economice a întreprinderilor.
Acþiunea de inventariere ºi reevaluare a patrimoniului este, fãrã
îndoialã, deosebit de importantã pentru aprecierea corectã a capacitãþilor de
producþie ale întreprinderilor fapt esenþial în elaborarea unor noi strategii de
producþie ºi comercializare a bunurilor, în condiþii de rentabilitate ridicatã.
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Modul, însã, în care este conceputã aceastã acþiune, cu referire doar
la elementele din bilanþul contabil, urmând ca într-o etapã viitoare sã fie
avutã în vedere ºi capacitatea întreprinderii de a produce beneficiu, nu
satisface decât parþial scopul pentru care este fãcutã evaluarea.
Evaluarea întreprinderii, aºa cum este ea definitã într-o economie de
piaþã, trebuie sã ofere o imagine cât mai cuprinzãtoare asupra a tot ceea ce
reprezintã acea întreprindere. O întreprindere înseamnã nu numai cifrele
înscrise în bilanþul contabil ci, deopotrivã, o marcã, o poziþie în cadrul unei
ramuri a economiei ºi pe piaþã, profesionalitatea oamenilor sãi, înseamnã
capacitatea de a produce, folosind dotarea fizicã ºi umanã existentã, un
profit viitor durabil. De fapt, ceea ce intereseazã, în general, în evaluarea
unei întreprinderi este nu atât cu ce se produce, ci cât se produce ºi ce
câºtig aduce aceastã producþie.
Având în vedere aceste considerente se poate aprecia cã
funcþionarea întreprinderilor româneºti într-o economie de piaþã nu va putea
fi disociatã de un astfel de mod de evaluare, care poate fi necesarã pentru:
determinarea mãrimii capitalului social; cotarea la bursã a întreprinderii;
constituirea de societãþi joint-venture; fuzionarea a douã întreprinderi,
dizolvarea ºi lichidarea unitãþilor nerentabile.
Nu trebuie omis nici faptul cã, în prezent, pãtrunderea capitalului
strãin în industria româneascã este frânatã, dupã cum se aratã într-o
anchetã1 fãcutã în rândul unor investitori occidentali, de “imposibilitatea
acordãrii unei valori reale întreprinderilor. Cu puþine excepþii, criteriile
occidentale de evaluare nu se pot aplica, mai ales datoritã caracterului
foarte artificial al preþurilor. Singura evaluare posibilã ar fi aceea a nivelului
tehnologic ºi a performanþelor aparatului de producþie”.
Fãrã îndoialã cã, cel puþin pentru început determinarea valorii
întreprinderilor, conform practicii occidentale, va fi greu de fãcut, cu atât mai
mult cu cât teoria ºi practica þãrilor cu economie de piaþã nu oferã un singur
model de evaluare ci un ansamblu de modele, din care trebuie ales cel care
rãspunde cel mai bine scopului în care este fãcutã evaluarea.
Astfel, dacã în economiile de piaþã, dificultatea constã în a alege
metoda sau combinaþia de metode care se potriveºte cel mai bine scopului
în care este fãcutã evaluarea, la noi, ea constã în primul rând în asigurarea
necesarului de date pentru aplicarea unei metode oarecare de evaluare ºi
1

Este vorba de un sondaj fãcut în rândul patronilor occidentali, în legãturã cu
posibilitãþile de cooperare cu parteneri rãsãriteni. Vezi “Que valent les entreprises de
l’Est?”, în A pour Affaires économiques, nr. 5/1990.
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apoi în determinarea acelor metode care sã rãspundã cel mai bine
specificului româneºti ºi al întreprinderilor în cauzã.
În cele ce urmeazã ne-am propus sã prezentãm câteva elemente
menite sã caracterizeze cadrul mai amplu, teoretic ºi practic, al evaluãrii
întreprinderii.1

3.1. Premise teoretice ale evaluãrii
1. Teoria evaluãrii întreprinderilor utilizeazã o serie de noþiuni specifice: patrimoniu, valoare substanþialã, valoare de randament, goodwill etc.
Patrimoniul2 reprezintã totalitatea potenþialului aferent masei
patrimoniale a organismului economic, adicã totalitatea bunurilor aflate în
proprietatea acestuia, pe care subiectul economic le mobilizeazã pentru a-ºi
atinge obiectivele lucrative. Din punct de vedere al dinamicii economice,
valoarea unei întreprinderi se identificã cu cea a unui patrimoniu exploatat
pentru realizarea unui scop economic dat, deci cu valoarea patrimonialã3
Valoarea întreprinderii nu este o valoare în sine, de fapt fiind înrãdãcinatã în
realitãþile vieþii economice din care se degajã ºi unde îºi gãseºte
confirmarea. Valoarea patrimonialã este condiþionatã de aptitudinea
dinamicã de exploatare a patrimoniului, deci de posibilitatea de realizare a
unui venit prin efectuarea ºi exploatarea bunurilor care-l constituie.
Bunurile nu devin patrimoniu ºi nu sunt simultan investite cu o valoare
patrimonialã decât atunci când ele sunt exploatabile de cãtre un subiect
economic. Valoarea patrimonialã nu poate exista deci în afara productivitãþii
sau rentabilitãþii bunurilor care constituie patrimoniul. Valoarea pe care o
atribuie un subiect economic unui patrimoniu creºte în aceeaºi mãsurã ca ºi
profitul ce poate fi realizat prin exploatarea acestuia, în timp ce o masã
patrimonialã care nu promite beneficii satisfãcãtoare este, grosso modo,
lipsitã de valoare sau ea nu mai are decât valoare lichidativã.
1

2

3

Unele consideraþii asupra problematicii evaluãrii întreprinderii au fost tratate de autoare
ºi în “Patrimoniul întreprinderii – premisele teoretice ale evaluãrii”, Tribuna economicã,
nr. 33/1990 ºi “Modalitãþi de exprimare a valorii întreprinderii”, în Tribuna economicã,
nr. 34 ºi 35/1990.
Vezi Viel, J.; Bredt, O.; Renard, M., L’évaluation des entreprises et des parts
d’entreprise, Dunod, 1971; Dictionnaire de gestion financière, Dunod, 1979.
Valoarea patrimonialã corespunde sumei valorii bunurilor aflate în proprietatea
întreprinderii, la care se adaugã valoarea drepturilor de folosire a unor elemente.
Valoarea patrimonialã este, în general, netã, adicã din suma precedentã sunt scãzute
toate datoriile la valoarea lor realã.
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Valoarea substanþialã1 desemneazã valoarea de ansamblu a
bunurilor, oricare ar fi natura, modul lor de finanþare ºi statutul lor juridic,
care participã la activitatea curentã a unei întreprinderi, adicã valoarea
aparatului de producþie. Valoarea substanþialã corespunde deci evaluãrii
masei de bunuri de care dispune întreprinderea sau a activului sãu.
Teoria economicã a evaluãrii întreprinderilor a reþinut mai mulþi
termeni sinonimi valorii substanþiale: valoare la preþ curent, valoare de
continuitate, valoare de reproducþie, valoare de lichidare. Aceºti termeni se
diferenþiazã mai mult prin punctul de vedere din care este apreciatã
valoarea întreprinderii. Astfel, valoarea de continuitate exprimã valoarea
întreprinderii vãzutã ca un ansamblu viu, destinat a fi menþinut în activitate.
Valoarea de reproducþie sau valoarea costului de reproducþie, utilizatã mai
des de autorii germani, semnificã valoarea prezentã de înlocuire. Ea este
ataºatã ideii cã, în materie de evaluare, intereseazã cât va costa nu o
instalaþie identicã ci o instalaþie având aceeaºi capacitate de producþie,
adicã acelaºi randament.
Necesitatea calculãrii valorii substanþiale se bazeazã pe urmãtoarele
considerente: ea este rezervorul activitãþii vii cunoaºterea mãrimii sale
permiþând desprinderea unor concluzii asupra poziþiei întreprinderii în cadrul
ramurii ºi asupra riscurilor concurenþei totodatã, analiza mãrimii ºi structurii
sale furnizeazã informaþii asupra riscului inerent întreprinderii.
Valoarea de randament2 este datã de beneficiul capitalizat ºi ea
presupune evaluarea capitalului de exploatare care furnizeazã, în condiþii
normale de securitate, beneficiul de exploatare degajat de întreprindere.3
Interesul care îi este acordat valorii de randament în cadrul literaturii
economice de specialitate se justificã prin constatarea cã valoarea
intrinsecã a bunurilor întreprinderii este mult diminuatã dacã aceste bunuri
nu sunt însoþite de o rentabilitate suficientã. Altfel spus, un cumpãrãtor
potenþial va fi mai puþin interesat de valoarea bunurilor de care dispune
întreprinderea ºi mai mult de mãrimea profitului care poate fi obþinut cu
aceste bunuri.
1

Vezi Sage, E., Comment évaluer une entreprise, Sirey, 1979; Viel, J.; Bredt, O.;
Renard, M., op. cit.; Dictionnaire de gestion financière, Dunod, 1979.
2
Vezi Sage, E., op. cit.; Viel, J.; Bredt, O.; Renard, M., op. cit.; Depallens, G., Gestion
financière de l’entreprise, Sirey, 1974.
3
Conform prezentãrii fãcute în Dictionnaire de gestion financière, Dunod, 1979, valoarea
de randament exprimã mãrimea capitalului financiar care, plasat sau investit la un
anumit nivel al dobânzii, ar produce un venit echivalent beneficiului anual, trecut sau
previzionat, al întreprinderii considerate.
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Goodwill-ul1 desemneazã ansamblul componentelor intangibile proprii
unei întreprinderi determinate (caracteristicile sale de localizare, reputaþia
tehnicã ºi comercialã, competenþa personalului ºi a conducãtorilor, calitatea
organizãrii sale etc.). El reprezintã de fapt un beneficiu suplimentar al
întreprinderii faþã de cel normal al ramurii de activitate respective datorat
tocmai caracteristicilor menþionate mai sus.
2. Teoria evaluãrii întreprinderilor se confruntã cu douã probleme
esenþiale: prima constã în a stabili care dintre cele douã valori –
substanþialã sau de randament – reflectã cel mai bine valoarea întreprinderii
ºi satisface scopul urmãrit, iar a doua în a atribui acestor valori o expresie
numericã, adicã în a determina preþul pe care cumpãrãtorul prezumtiv este
dispus sã-l plãteascã pentru a intra în posesia acelei întreprinderi.
A. Elucidarea problemei primordialitãþii valorii substanþiale sau a
valorii de randament este facilitatã de prezentarea ei ca o particularizare a
teoriei valorii. Astfel, în legãturã cu factorii determinanþi ai valorii, Böhm
Bawerk ia în considerare douã idei. Prima: valoarea trebuie sã provinã din
utilitatea procuratã prin intermediul bunurilor. A doua: valoarea depinde de
sacrificiile pe care le presupune obþinerea bunurilor, adicã de costurile de
producþie; necesitatea acestei idei derivã din miile de constatãri
experimentale relative la faptul cã obiectele cele mai utile au deseori o
valoare micã, în timp ce obiectele mai puþin utile au o valoare ridicatã. Celor
douã idei raportatã la teoria întreprinderii le sunt ataºate valoarea de
randament ºi valoarea substanþialã care au un anumit rol în aprecierea
valorii întreprinderii în relaþia vânzãtor-cumpãrãtor.
Acelaºi autor se pronunþã, motivându-ºi concepþia, pentru luarea în
considerare, la evaluarea unei întreprinderi, atât a valorii substanþiale, cât ºi
a valorii de randament. El aratã cã teoria gestiunii întreprinderii adoptã
principiul corect ºi general recunoscut potrivit cãruia valoarea economicã a
unui bun depinde de modalitãþile sale de folosire, ceea ce înseamnã cã
valoarea venalã2 a unui obiect este strâns legatã de valoarea sa de
utilizare.
Aceasta înseamnã cã un vânzãtor nu cedeazã obiectul decât dacã
preþul obþinut îi asigurã o contravaloare corespondentã la ceea ce reprezintã
pentru el proprietatea ºi corelat cu aceasta, posesiunea ºi utilizarea
1

2

Vezi Sage, E., op. cit.; Viel, J.; Bredt, O.; Renard, M., op. cit.; Brown, G., Le diagnostic
général de l’entreprise, Paris, 1970; Dictionnaire de gestion financière, Dunod, 1979.
Valoarea venalã este datã de preþul mediu probabil ce poate fi obþinut prin vânzarea
unui bun pe piaþã.
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respectivului obiect. În ceea ce-l priveºte, cumpãrãtorul va consimþi sã
accepte un preþ doar dacã obiectul este rentabil pentru el din punct de
vedere al întrebuinþãrii pe care vrea sã i-o dea. Scopul fundamental al
activitãþii întreprinderii constituindu-l realizarea unui profit întreprinzãtorii se
strãduie în mãsura posibilitãþilor, sã atingã cel mai bun rezultat ce poate fi
obþinut cu resursele de exploatare de care dispun.
În teoria gestiunii întreprinderii, acest lucru s-a tradus în
recunoaºterea faptului cã randamentul joacã un rol predominant în
evaluarea întreprinderii cu caracter lucrativ care vând pe piaþã produsele
exploatãrii lor. Aceeaºi teorie admite ºi faptul cã valoarea unui bun
economic, de exemplu a unei maºini, este determinatã în mod esenþial de
costul sãu de producþie, acesta reprezentând preþul de achiziþie minim de
plãtit pentru cumpãrarea respectivei maºini. În consecinþã, preþul unei
întreprinderi este larg influenþat de preþurile de revenire ale diferitelor bunuri
economice de care ea dispune ºi pe baza cãreia se determinã valoarea de
înlocuire, þinând cont de existenþa ºi de durata de folosire anterioarã. O
astfel de valoare se desemneazã, în mod obiºnuit, prin termenul de valoare
substanþialã a unei întreprinderi.
Aceasta înseamnã cã ºi valoarea substanþialã are un rol esenþial în
evaluarea întreprinderii. În practicã, pe de o parte, este în general imposibil
sã cumperi un bun economic în schimbul unui preþ inferior valorii sale
determinate la data achiziþiei, pe baza costului sãu de producþie, iar pe de
altã parte, nimeni nu va accepta sã cedeze o întreprindere ce produce un
venit adecvat în schimbul unui preþ fondat în exclusivitate pe valoarea
substanþialã, fãrã sã þinã cont de aceastã rentabilitate. Având în vedere
aceste douã considerente, se poate aprecia cã în evaluarea unei
întreprinderi trebuie sã se þinã cont deopotrivã de valoarea substanþialã ºi
de valoarea de randament, fiind posibil ca, în funcþie de natura ramurii
economice sau de caracterul întreprinderii sã se acorde o importanþã mai
mare sau chiar sã se dea rolul determinant uneia sau alteia aceste valori.
Importanþa acordatã volumului, compoziþiei costului masei
patrimoniale existente, în evaluarea întreprinderii, rezultã din faptul cã de
conservarea acestuia depinde perenitatea activitãþii ºi în consecinþã
menþinerea sursei de venituri. Întreprinderea trebuie sã îºi pãstreze un
anumit potenþial productiv, prin înlocuiri în cursul unei perioade determinate,
dar totodatã sã îºi asigure ºi sursele de formare a capitalului suplimentar
care o ajutã sã se apere în faþa concurenþei.
Finanþarea cheltuielilor pentru menþinerea ºi eventual lãrgirea valorii
substanþiale este dependentã de randament. Prin urmare, nici masa
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patrimonialã disponibilã, nici venitul realizabil nu furnizeazã separat,
evaluatorului, datele de care el are nevoie pentru a-ºi îndeplini misiunea,
doar luarea în considerare a acestor doi factori combinaþi permiþând sã se
ajungã la o estimare care sã se apropie de realitate. Costul înlocuirii
imobilizãrilor ºi altor active, pe de o parte, ºi beneficiile aºteptate în viitor, pe
de alta, reprezintã, dupã cum spune Jacob, cele douã elemente
fundamentale ale unei întreprinderi. Valoarea substanþialã ºi valoarea de
randament se integreazã într-o unitate organicã, iar evaluatorul unei
întreprinderi nu se achitã decât parþial de mandatul sãu dacã se limiteazã a
lua în considerare doar una din ele.
B. Expertul care realizeazã evaluarea are ºi rolul de a stabili un preþ
pentru întreprindere. Întreprinderea nu este însã un bun oarecare ºi de
aceea ºi modul de stabilire a preþului sãu diferã faþã de celelalte bunuri.
Valoarea bunurilor, în general, este datã de aptitudinea lor de a satisface
unele nevoi, dar aceasta nu e mãsurabilã ca relaþie între subiect ºi obiect ºi
nu îºi gãseºte o expresie cifratã decât în momentul în care subiectul este
dispus sã achite un anumit preþ pentru a obþine bunuri. Acest preþ creºte în
mãsura în care dificultãþile ºi sacrificiile cerute pentru a face bunul disponibil
sunt mai grele, în mãsura în care acest bun e mai dorit, datoritã utilitãþii lui ºi
în care investiþia de capital corespunzãtoare oferã mai bune garanþii de
securitate.
Pentru bunurile fungibile preþul se determinã pe piaþã în jocul cererii ºi
al ofertei. Dar întreprinderile nu au o piaþã. Fiecare întreprindere constituie,
cu modalitãþile sale specifice de exploatare, un caz unic. Existã, evident,
când se comparã o întreprindere cu alta, o serie de puncte comune care, ca
elemente generale, reprezintã caracteristici distinctive ale oricãrei firme.
În acelaºi timp, aceste puncte comune se asociazã în fiecare caz întrun ansamblu unic în felul sãu, ceea ce impune ca determinarea valorii
fiecãrei întreprinderi sã presupunã efectuarea unui calcul special.
Acceptarea unui anumit preþ, atât de cumpãrãtor cât ºi de cãtre cel care
vinde, este precedatã de o serie de analize efectuate de cei doi parteneri.
Eventualul cumpãrãtor trebuie sã compare profitul pe care l-ar putea realiza
cu cel pe care l-ar putea obþine investind altfel capitalul. El nu va fi dispus
sã recunoascã activitãþii tinere, care nu a atins încã perioada de obþinere a
unor profituri maxime, o valoare superioarã celei corespunzând costului
antrenat de crearea unei instalaþii având acelaºi randament, perspectivele
de viitor fiind similare în ambele cazuri pentru întreprinderile mai vechi,
cumpãrãtorul va þine seama de faptul cã ar putea înfiinþa, prin diferite
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metode, o întreprindere nouã cu un capital mai mic, dar simultan beneficiile
ar fi mai mici în primii ani de funcþionare.
El va avea, de asemenea, în vedere, în acest caz, ºi reducerea valorii
cauzate de uzura fizicã ºi moralã ºi faptul cã o instalaþie veche trebuie
reînnoitã la termene mai apropiate decât una nouã, aceasta din urmã fiind,
dupã toate probabilitãþile, mai raþional amenajatã ºi cu materiale de ultimã
orã, faþã de prima. Prin urmare, cumpãrãtorul nu va accepta o supravaloare
decât în mãsura în care aceasta va fi justificatã printr-o relaþie adecvatã cu
un venit suplimentar. De cealaltã parte, vânzãtorul va reþine ca etalon de
valoare, în primul rând, costul de creare a firmei, cu scopul recuperãrii
întregului capital investit, având în vedere ºi reducerea valorii cauzate de
uzurã, iar în al doilea rând, profitul pe care l-ar putea obþine din capitalul sãu
astfel folosit.
Preþul, ca valoare reciproc acceptatã, e fondat pe un compromis între
opiniile subiective ale pãrþilor, valoarea obiectivã degajatã de expert
constituind baza de negociere prealabilã acordului. O astfel de valoare
obiectivã coincide cu preþul atunci când e acceptatã de ambele pãrþi. Rolul
expertului care realizeazã evaluarea constã deci în a recunoaºte preþul pe
care vânzãtorul ºi cumpãrãtorul prezumtiv l-ar putea cere sau obþine.

3.2. Metode de determinare a valorii întreprinderii
Complexitatea ºi dificultatea procesului de evaluare a unei
întreprinderi – induse de multitudinea de scopuri, solicitanþi, criterii ºi
metode de evaluare – afecteazã posibilitatea determinãrii, în urma unei
estimãri, a unei valori reale, riguroase ºi indiscutabile.1 O astfel de valoare
s-ar putea obþine, într-o oarecare mãsurã, luând în considerare ºi
combinând mai multe estimãri de bazã: valoarea substanþialã, valoarea de
randament, valoarea matematicã contabilã, valoarea bursierã, valoarea de
asigurare, valoarea venalã, valoarea de lichidare, valoare potenþialã
(dinamicã), valoare economicã globalã a întreprinderii.2

1

2

J. Brilman ºi A. Gaultier aratã în Practique de l’évaluation et de la négociation des entreprises cã pentru trei tipuri de întreprinderi, aplicarea a 16 posibilitãþi de evaluare a
dus la obþinerea unui ecart de valoare de pânã la 60%.
Valoarea matematicã contabilã reprezintã diferenþa între ansamblul bunurilor materiale
ºi financiare aflate în proprietatea întreprinderii ºi ansamblul datoriilor sale. Valoarea
bursierã este datã de produsul între cursul la bursã al unei acþiuni ºi numãrul de acþiuni
emise de întreprindere.
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Evident, nu toate aceste estimãri sunt indispensabile în procesul de
evaluare a întreprinderii.
Unele dintre ele au o destinaþie precisã, cum ar fi valoarea de
asigurare, care se determinã atunci când se pune problema asigurãrii
întreprinderii, sau valoarea de lichidare, care se calculeazã atunci când se
pune problema vânzãrii forþate a întreprinderii, fãrã sã se þinã cont de
utilizarea normalã a bunurilor care sunt lichidate.
Altele au un caracter informativ-previzional, cum este valoarea
potenþialã (dinamicã), ce aratã care sunt perspectivele întreprinderii; în
cazul unei tendinþe de expansiune, valoarea rezultatã în urma calculelor va
fi consideratã o valoare minimã, iar dacã tendinþa este de regresie, valoarea
va fi consideratã maximã. Douã dintre aceste valori sunt întâlnite însã în
mod curent în teoria ºi practica evaluãrii întreprinderilor; valoarea
substanþialã ºi valoarea de randament.1
Modul în care este privitã în prezent acþiunea de evaluare a
patrimoniului întreprinderii ar putea fi asimilat metodei de determinare a
valorii substanþiale, fãrã a acoperi întreaga sferã de cuprindere a acesteia,
acþiunea în sine rãspunzând unor necesitãþi de moment ale economiei
naþionale.
Problema evaluãrii întreprinderii poate apare însã pe toatã durata de
existenþã a acesteia (pentru cotarea la bursã, pentru acþiuni de cooperare
cu parteneri strãini în caz de vânzare fuziune, absorbþie, faliment), motiv
Valoarea de reconstituire exprimã totalitatea capitalurilor ce trebuie investitã pentru
crearea în condiþii normale a unei întreprinderi identice cu cea consideratã.
Valoarea de asigurare se obþine prin corectarea valorii de reconstituire cu un coeficient
de uzurã.
Valoarea venalã reprezintã preþul mediu posibil ce poate fi obþinut prin vânzarea unei
întreprinderi în activitate, în starea sa actualã.
Valoarea de lichidare este datã de suma valorilor obþinute prin vânzarea forþatã,
separatã, a diferitelor bunuri care constituie patrimoniul întreprinderii.
Valoarea potenþialã (dinamicã) ia în considerare acele cheltuieli financiare, cum ar fi
cele pentru cercetare, lansare de noi produse, perfecþionarea personalului precum ºi
acele elemente care þin de calitatea întreprinderii, de valoarea oamenilor sãi etc., toate
în mãsurã sã asigure deschiderea spre viitor a întreprinderii.
1
Nu existã o unanimitate de pãreri în privinþa indispensabilitãþii celor douã valori, în orice
proces de evaluare a întreprinderii. Astfel, dacã în general, pe continentul european,
atât valoarea substanþialã cât ºi valoarea de randament sunt utilizate în determinarea
valorii economice globale a întreprinderii chiar dacã accentul este pus pe una din ele,
autorii americani echivaleazã cel mai adesea, valoarea de randament cu valoarea
întreprinderii.
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pentru care am considerat utilã prezentarea principalelor metode de
determinare a tuturor formelor valorii întreprinderii: valoare substanþialã,
goodwill, valoare de randament.
În demersul nostru am încercat, de asemenea, ºi evidenþierea
diferitelor probleme pe care le întâmpinã în practicã acþiunea de evaluare a
patrimoniului.
3.2.1. Valoarea substanþialã
Estimarea valorii substanþiale1, adicã a valorii masei de bunuri de
care dispune o întreprindere, presupune douã etape principale:
− inventarierea elementelor patrimoniale ºi gruparea, pe de o parte,
dupã natura lor, iar pe de altã parte, dupã gradul de utilitate pe
care îl au în desfãºurarea activitãþii întreprinderii.
− atribuirea unei valori acestor elemente, valoare care sã þinã cont
de nivelul tehnic, de gradul de uzurã fizicã ºi moralã ºi sã fie
corelat ºi cu preþurile de pe piaþa externã, pentru a evita atât
subevaluarea, cât ºi supraevaluarea patrimoniului.
Având în vedere caracterul de excepþie al acþiunii de determinare a
valorii întreprinderii, inventarierea trebuie fãcutã cu maximum de
rigurozitate, prin verificarea existenþei faptice ºi nu doar scriptice a diferitelor
elemente care compun patrimoniul întreprinderii. Se va þine seama de faptul
cã, la modul general, se considerã cã fac parte din patrimoniu toate acele
elemente care sunt necesare pentru a îndeplini sarcinile întreprinderii,
pentru a edifica ºi menþine capacitatea sa de randament ºi care nu pot fi
dobândite decât cu preþul unor eforturi ºi sacrificii, adicã prin intermediul
unor cheltuieli financiare. Aceastã precizare permite delimitarea masei de
bunuri care, deºi aflate în proprietatea întreprinderii, nu contribuie cu nimic
la desfãºurarea activitãþii acesteia. Este vorba, în principal, de fonduri fixe
noi care, din diferite motive, nu au fost niciodatã utilizate, de fonduri fixe
uzate fizic dar care nu au fost amortizate ºi prin urmare nu au putut fi
casate, de utilaje ºi echipamente rezultate din dezafectarea unor capacitãþi
excedentare ºi care nu au mai putut fi utilizate în alte scopuri. Este vorba,
de asemenea, de o mare masã de mijloace circulante, stocuri
supranormative, produse neterminate care, fie cã s-au degradat în timp, fie
1

Vezi Viel, J.; Bredt, O.; Renard, M., op. cit.; Sage, E., op. cit., Peumans, H., Théorie et
pratique des calculs d’investissement, Paris, 1967; Union européenne des experts
compables économiques et financiers, L’évaluation des entreprisses et parts
d’entreprise, Règles formulées par la Commission spéciale UEC, Dunod, 1961.
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cã a dispãrut scopul pentru care urmau a fi folosite, nu au în prezent nicio
utilitate pentru întreprinderea care le deþine.
Pe baza acestor considerente, elementele patrimoniale care ar putea
intra în calculul valorii substanþiale pot fi grupate în1:
a) Patrimoniu necesar întreprinderii ºi în acelaºi timp afectat
exploatãrii, care cuprinde:
− maºini ºi instalaþii utilizate în realizarea obiectivelor de producþie;
− imobilizãri financiare ºi nemateriale care sunt legate de obiectivele
întreprinderii;
− stocuri de exploatare ce se utilizeazã în mod curent;
− mãrimea normalã a creanþelor rezultate din activitatea de
exploatare;
− încasãri în numerar ºi în valori monetare curente pentru
menþinerea în permanenþã a solvabilitãþii întreprinderii etc.
b) Patrimoniul necesar întreprinderii dar neafectat exploatãrii cuprinde
elemente care, deºi nu sunt destinate utilizãrii în perioada imediat
urmãtoare, vor fi folosite în viitor pentru realizarea obiectivelor întreprinderii
precum ºi elemente de care întreprinderea are nevoie, dar care nu sunt
utilizate în exploatarea pentru scopuri productive. Este vorba de:
− investiþii în curs de realizare;
− rezerve financiare ºi materiale destinate utilizãrii ulterioare pentru
exploatare;
− dotãri social-edilitare: cantine, locuinþe muncitoreºti, în mãsura în
care recrutarea forþei de muncã necesitã cazarea lucrãtorilor prin
grija întreprinderii.
De asemenea, în aceastã categorie pot intra, pe mãsura trecerii la
economia de piaþã, participaþii ºi titluri de participare la diferite comunitãþi de
interese: cooperative de achiziþie, institute de cercetare ºtiinþificã,
organisme de creditare etc.
c) Patrimoniul destinat exploatãrii, care nu mai este necesar
întreprinderii, compus din capacitãþi excedentare ºi mijloace circulante
excesive. La inventarierea lor, evaluatorul va trebui sã þinã seama de
volumul lor exagerat, pentru ca acesta sã nu acþioneze defavorabil asupra
beneficiului, prin intermediul costurilor ridicate pe care le antreneazã.
d) Patrimoniul neafectat exploatãrii ºi care nu este necesar
întreprinderii cuprinde acele bunuri care se aflã în proprietatea întreprinderii
1

Vezi Bredt, O.; Viel, J.; Renard, M.; op. cit.
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dar de care aceasta se poate dispensa fãrã a afecta buna desfãºurare a
activitãþii de producþie. El cuprinde ºi elemente specifice economiei de piaþã.
În alcãtuirea lui intrã:
− clãdiri de locuit construite sau cumpãrate pentru plasarea de
capital, instalaþii scoase din funcþiune, terenuri care nu pot fi
utilizate în scopuri de exploatare;
− portofolii – titluri constituite cu scopul plasãrii capitalului precum ºi
participaþii care nu sunt legate de realizarea obiectivelor
întreprinderii.
Prin urmare, elementele care nu vor lipsi din calculul
valorii
substanþiale sunt cele de la punctele a) ºi b): patrimoniul necesar
întreprinderii, afectat sau neafectat exploatãrii. Elementele de la punctul c)
vor putea fi incluse în valoarea substanþialã doar printr-o sumã obþinutã prin
eventuala lor disponibilizare, în mãsura în care acest lucru este posibil. Cele
de la punctul d) pot fi incluse în valoarea substanþialã sau pot fi evidenþiate
separat în funcþie de scopul urmãrit: pãstrarea lor în patrimoniul
întreprinderii sau înstrãinarea, caz în care vor fi evidenþiate în calcul prin
valoarea rezultatã în urma vânzãrii lor.
În afara elementelor prezentate ºi care sunt incluse în activul
bilanþului întreprinderii, mai pot fi luate în calculul valorii substanþiale ºi o
serie de elemente nemateriale: concesiuni, licenþe, mãrci, brevete, cheltuieli
de organizare, cheltuieli pentru activitãþi de cercetare-dezvoltare, în mãsura
în care acestea conservã o valoare venalã, chiar dacã sunt detaºate de
întreprindere sau în care pot fi evidenþiate separat în bilanþ. Ele fãcând parte
însã din categoria elementelor care dau acea parte a valorii întreprinderii pe
care am definit-o prin termenul de “goodwill” considerãm oportunã
prezentarea lor distinctã, într-un alt paragraf.
Odatã fãcutã inventarierea ºi gruparea bunurilor întreprinderii,
principalele probleme în determinarea valorii substanþiale sunt:
− stabilirea valorii de înlocuire a unui bun care exprimã costul
procurãrii unui mijloc destinat aceleiaºi folosinþe, având acelaºi
randament ºi utilizând aceleaºi servicii;
− stabilirea valorii actuale a bunului ce se evalueazã, prin corectarea
valorii de înlocuire cu coeficienþi ce cuantificã durata de utilizare,
gradul de utilizare efectivã, nivelul de tehnicitate ºi uzurã moralã;
− determinarea valorii de lichidare, adicã a preþului ce se poate
obþine prin vânzarea obiectului în momentul lichidãrii întreprinderii;
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− stabilirea valorii de casare ce se poate obþine prin vânzarea unui
bun disponibilizat.
Prezentãm în continuare principalele aspecte referitoare la
elementele care fac parte din valoarea substanþialã.
3.2.1.1. Terenurile
Deºi normele metodologice de evaluare a patrimoniului întreprinderii
nu fac nicio referire la terenuri, acestea reprezintã, într-o economie de piaþã,
primul element care intrã în calculul valorii substanþiale.
Stabilirea unei valori a terenurilor aflate în posesia întreprinderii va fi
dificilã, dacã avem în vedere faptul cã pãmântul nu a constituit, în socialism,
obiect de vânzare-cumpãrare ºi, prin urmare, nu a avut un preþ. Iar atunci
când se punea problema evaluãrii pãmântului ca, element al avuþiei
naþionale, acesta era privit doar în calitatea sa de mijloc de producþie în
agriculturã ºi silviculturã1, fãrã a se avea în vedere locul sãu în activitatea
celorlalte ramuri ale economiei naþionale.
Noile proiecte pentru legea fondurilor funciare pun problema evaluãrii
terenurilor în acelaºi sens, în legãturã cu agricultura, preconizându-se
luarea în calcul a unor rente diferenþiale pe o perioadã de 20 ani.
Teoria economicã prezintã, la modul general, preþul pãmântului (P) ca
fiind raportul dintre renta funciarã (R) ºi rata marginalã speratã pentru o
investiþie cu grad similar de risc efectuatã în alt domeniu (I):
P = R/I
Aceasta înseamnã cã renta funciarã obþinutã de pe unitatea de
suprafaþã va fi egalã cu profitul obþinut în alt domeniu, prin investirea unei
sume egale cu preþul unei unitãþi de suprafaþã.
Determinarea valorii întreprinderii presupune, în privinþa terenurilor,
luarea în considerare a unor aspecte care decurg din specificul utilizãrii
acestora în alte domenii decât agricultura.
1

I. Capanu sesizeazã dificultatea evaluãrii pãmântului în socialism, propunând
determinarea valorii pãmântului prin stabilirea contribuþiei acestuia la valoarea
producþiei agricole, respectiv prin scãderea, din producþia netã, a veniturilor care revin
populaþiei ocupate în agriculturã ºi a dobânzii pentru diferite credite. O altã metodã are
la bazã preþul mediu al vânzãrii-cumpãrãrii unui ha de pãmânt în perioada interbelicã,
pe un interval de 5-10 ani, preþ care este corectat apoi cu indicele preþurilor produselor
agricole. Aceastã a doua metodã poate servi ca mijloc de verificare a valorii unui ha de
pãmânt obþinutã prin calculele care pornesc de la producþia netã. Vezi Capanu, I.,
Statistica economicã, Bucureºti, 1978, p. 47.
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Acestea sunt exprimate, în mod sintetic, în cele douã metode folosite
în mod curent pentru evaluarea pãmântului: aprecierea directã ºi metoda
sarcinii (încãrcãturii) funciare.1
a) Aprecierea directã presupune luarea în considerare a factorilor
care determinã valoarea terenurilor, ºi anume:
− amplasamentul terenurilor, posibilitãþile lor de utilizare, mediul
înconjurãtor, natura lor, iar pentru terenurile industriale, cãile de
transport, apropierea de o linie sau staþie de cale feratã, de un curs
de apã sau o cale rutierã bine întreþinutã. Se adaugã la acestea
posibilitãþile de racordare la calea feratã, puterea unei eventuale
forþe hidraulice, posibilitãþile de extindere a ariei fabricii precum ºi
cheltuielile de acces ºi de punere în valoare;
− imobilizarea terenului datoritã construcþiilor aflate pe el, imobilizare
care poate determina o depreciere a acestuia atunci când
construcþiile nu sunt amplasate foarte raþional ºi nu corespund în
mod obligatoriu necesitãþilor de moment, necesitând redistribuirea
ansamblului pentru raþionalizarea fabricaþiei;
− în cazul terenurilor pe care se aflã construcþii ce trebuie demolate,
în calculul valorii terenului, valoarea clãdirii se considerã în general
nulã, deoarece cheltuielile de demolare depãºesc, în cele mai
multe cazuri, veniturile obþinute din vânzarea materialului recuperat.
b) Metoda sarcinii (încãrcãturii) funciare þine seama de posibilitãþile de
construcþie. Se apreciazã ce ar putea fi construit pe terenul respectiv, se
estimeazã preþul de vânzare al construcþiilor corespunzând unor anumite
caracteristici ºi anumitor necesitãþi, dupã care se determinã sarcina funciarã
acceptabilã, prin raport cu acest preþ de vânzare. Calculul se poate face ºi
invers, pornind de la preþul de vânzare, se scad preþul de revenire al
construcþiei ºi toate cheltuielile aferente, soldul reprezentând valoarea ce
poate fi oferitã pentru teren. Aceastã valoare poate fi exprimatã în procente
în preþul de vânzare al clãdirilor, ea corespunzând sarcinii funciare
admisibile. Metoda este criticabilã, deoarece se deplaseazã problema de la
preþul de vânzare al terenului spre preþul de vânzare al construcþiei. Or,
preþul depinde de natura construcþiei ºi de activitatea avutã în vedere.
În efectuarea calcului invers, câteva elemente sunt bine cunoscute:
preþul de revenire al construcþiei, onorariul arhitecþilor, comisionul de
1

Vezi Bredt, O.; Viel, J., op. cit.; Sage, E., op. cit.; Ferbos, J., Expropriation et évalution
des biens, Paris, 1974.
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comercializare, în timp ce despre altele se ºtie mai puþin: cheltuielile cu
amenajarea terenurilor, stabilirea de fundaþii speciale etc. Metoda este
totuºi realizabilã ºi valabilã.
Într-o economie de piaþã, elementul principal care stã la baza evaluãrii
terenurilor rãmâne totuºi preþul pieþei, care este în general cunoscut de
experþi ºi agenþi imobiliari. El poate lua în considerare preþurile practicate în
tranzacþiile anterioare, care sunt apoi corectate în funcþie de intensitatea
factorilor care influenþeazã valoarea terenurilor.
3.2.1.2. Clãdirile
Normele metodologice de evaluare a patrimoniului întreprinderilor
prevãd, în cazul clãdirilor, corectarea valorii actualizate a acestora,
determinatã dupã metodologia reevaluãrii fondurilor fixe, cu evoluþia
preþurilor materialelor de construcþii ºi a tarifelor în construcþii. Prin aceasta
nu se acoperã însã toate aspectele care influenþeazã mãrimea valorii unei
clãdiri. Astfel, o serie de factori, cum ar fi: duratele de serviciu normate
foarte mari, calitatea execuþiei ºi întreþinerii clãdirilor, gradul lor de
funcþionalitate, îºi pun amprenta în mod hotãrâtor asupra valorii acestora.
Prin urmare, metodele de evaluare a clãdirilor trebuie sã aibã în
vedere ºi luarea în considerare a unor astfel de factori. Asemenea metode
sunt: metoda indiciarã, metoda costului de reconstrucþie, aprecierea directã
prin preþul pieþei.1
a) Metoda indiciarã constã în multiplicarea preþului de revenire sau de
achiziþie cu un indice, obþinându-se astfel valoarea actualã, care apoi este
corectatã cu un coeficient de îmbãtrânire.
Douã sunt problemele care apar în legãturã cu aplicarea acestei
metode.
Prima se referã la alegerea indicelui care sã reflecte evoluþia preþurilor
construcþiilor. În þãrile dezvoltate astfel de indici sunt furnizaþi de organisme
speciale. La noi, asemenea informaþii ar putea fi regãsite eventual în
statisticile fostului Minister al construcþiilor industriale.
A doua problemã vizeazã alegerea coeficientului de îmbãtrânire.
Dificultatea constã în faptul cã simpla luare în considerare a duratei de
amortizare nu reflectã gradul real de îmbãtrânire a construcþiilor, obþinânduse de obicei valori superioare preþului pieþei. Este vorba de faptul cã, în
acest timp, s-au schimbat materialele de construcþii, metodele de construire,
1

Vezi Bredt, O.; Viel, J., op. cit.; Sage, E., op. cit.; Ferbos, J., op. cit.
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precum ºi conceperea atelierelor sau birourilor, amplasarea maºinilor ºi a
locurilor de muncã.
Deci trebuie avut în vedere ºi un gen de uzurã moralã, aºa numitul
indice de inapropriere.
Pentru calculul deprecierii progresive, datorate vârstei, se poate
utiliza formula de mai jos, pusã la punct de specialiºtii în construcþii. 1

( A + 20) 2
− 2,86
140
DC = deprecierea în % faþã de valoarea clãdirii în stare nouã;
A = vârsta clãdirii în % faþã de durata sa normalã de viaþã.
Coeficientul Dc obþinut se aplicã la valoarea iniþialã a clãdirii,
obþinându-se valoarea actualã.
b) Estimarea bazatã pe costul de reconstrucþie are în vedere toate
cheltuielile necesare pentru realizarea unei construcþii având funcþiuni
similare, cheltuieli care apoi sunt corectate cu gradul de uzurã fizicã ºi cu
coeficientul de inapropriere.
O variantã a acestei metode constã în determinarea cheltuielilor
pentru o clãdire identicã ºi ca structurã ºi ca materiale folosite. Valorii
obþinute i se aplicã coeficienþi de uzurã, fizicã ºi moralã (de inapropriere).
Aceastã metodã pare a fi cea mai exactã, dar ea neglijeazã complet faptul
cã multe din tehnicile de construcþie ºi materiale au dispãrut în timp sau
sunt total inadecvate, evaluãrile efectuate prin referire la ele fiind nerealiste
ºi neconcludente.
ªi pentru clãdiri, ca ºi în cazul terenurilor, aplicarea preþurilor pieþei, în
mãsura în care se pot face comparaþii revelatoare, ar rãspunde cel, mai
bine cerinþelor determinãrii valorii întreprinderii.
Indiferent însã de metoda utilizatã, este unanim acceptat faptul cã, în
evaluarea clãdirii, concursul specialiºtilor în construcþii este indispensabil.
DC =

3.2.1.3. Maºini, utilaje, echipamente
Pentru marea majoritate a întreprinderilor industriale, indiferent de
nivelul de dezvoltare a economiei, maºinile, utilajele ºi echipamentele
reprezintã partea cea mai importantã a valorii substanþiale.
Metodele de evaluare a acestor fonduri fixe, folosite în mod curent în
practica evaluãrii întreprinderilor în þãrile cu economie de piaþã, nu vor putea
1

Breckmer, Just, Verkehrswert von Grundstucken gemäss Bundesbaugesetz, Düsseldorf, 1961.
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fi însã aplicate la noi decât într-o perioadã viitoare, ele necorespunzând
astãzi, decât prin aspecte de maximã generalitate, problemelor pe care le
ridicã evaluarea patrimoniului întreprinderilor.
1. Teoria evaluãrii întreprinderilor opereazã cu un ansamblu de
procedee de determinare a valorii acestor fonduri fixe, procedee care
presupun utilizarea unei baze de date puternice, cu informaþii privind
evoluþia preþurilor maºinilor, utilajelor, echipamentelor.
Principalele metode sunt1:
a) Estimarea directã a valorii fondului fix, care se poate realiza prin:
− determinarea costului de înlocuire a maºinii respective, adicã a
preþului care se plãteºte la data respectivã pentru o maºinã
identicã cu cea evaluatã. Metoda presupune luarea în considerare
ºi a diferenþelor de progres tehnic, rezultate din compararea
randamentelor, a preciziei de execuþie, a gradului de securitate, a
economiilor de mânã de lucru ºi de productivitate.
− evaluarea prin comparaþie, care presupune a lua în considerare
preþul pe care o maºinã identicã cu cea evaluatã îl are pe piaþa de
ocazie. Deºi este metoda cea mai exactã, ea este mai greu de
aplicat datoritã probabilitãþii reduse de a gãsi pe piaþã o maºinã de
acelaºi tip cu cea consideratã.
b) Estimarea indirectã a valorii fondului fix, pornind de la valoarea de
achiziþie, corectatã cu durata de serviciu consumatã ºi cu un indice de preþuri. Este metoda cea mai utilizatã, îndeosebi pentru echipamente mai noi.2
1
2

Vezi Sage, E., op. cit.; Bredt, O.; Viel, J., op. cit.
Datele necesare sunt: valoarea de achiziþie, anul achiziþiei, durata de utilizare totalã,
durata de utilizare rãmasã, indicele preþurilor, costurile de înlocuire. Se pot utiliza
urmãtoarele formule:
Cp = Ac (Dr /Dt)
”’’
Cr = (1 + t /100) (Dr /Dt)

Cp = valoarea la cost de producþie (preþ istoric de achiziþie sau de revenire, diminuat cu
amortizarea acumulatã);
Cr = valoarea la cost de reproducþie (valoare minimalã, stabilitã plecând de la costul
contemporan de înlocuire, þinând cont de vârsta, de starea mai mult sau mai puþin
bunã ºi de durata de funcþionare rãmasã a obiectelor de estimat);
Ac = valoarea istoricã (iniþialã) de achiziþie sau de producþie;
Dr = durata de funcþionare rezidualã presupusã;
Dt = durata totalã de existenþã;
t’’ = coeficient de preþuri între anul de achiziþie ºi anul evaluãrii (în %).
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Se pot utiliza:
• indici globali, cum sunt indicele preþurilor en gros, sau indicele
preþurilor produsului intern brut. Criticile aduse acestor indici se
referã la faptul cã iau prea puþin în considerare preþurile bunurilor
de evaluat, incluzând deopotrivã materii prime, bunuri
intermediare, produse agricole. Aceºti indici sunt mai adecvaþi unei
reevaluãri generale, decât determinãrii valorii unei anumite
întreprinderi.
• indici specializaþi cum sunt:
- indici pentru maºini-unelte, furnizaþi de instituþii specializate1;
- coeficienþi de stabilire a valorii, prezentaþi de cabinetele de
experþi în materie de asigurãri.
c) Evaluarea globalã, pe baza unui calcul de amortizare, presupune
luarea în considerare a unor durate de amortizare pe grupe de utilaje.
Gradul de aproximaþie al rezultatelor obþinute fiind destul de ridicat, aceastã
metodã nu se foloseºte decât atunci când volumul maºinilor ºi utilajelor este
mai puþin important în ansamblul patrimoniului întreprinderii, când, pentru a
economisi timp ºi cheltuialã, pãrþile renunþã la o estimare detaliatã efectuatã
de experþi sau când se doreºte o estimare sumarã ca bazã pentru negocieri
viitoare.
d) Valoarea de casare, aplicatã în cazul maºinilor care nu mai sunt
necesare întreprinderii, a celor scoase din funcþiune. Evaluarea se face prin:
− comparare cu maºini similare vândute de furnizorii de astfel de
bunuri de ocazie, þinând cont de cheltuielile de demontare sau de
cele de reparaþii, dacã acestea sunt efectuate;
− valorificarea, la greutate, a materialelor recuperabile din bunul ce a
fost casat. Valoarea de casare este dependentã de cursul
materialelor recuperate.
2. Paralel sau anterior aplicãrii uneia din diferitele procedee de
estimare prezentate, acþiunea de evaluarea a patrimoniului întreprinderii
trebuie sã rezolve o serie de probleme specifice momentului actual.
a) O primã problemã o constituie delimitarea clarã a masei de maºini
ºi utilaje necesare întreprinderii ºi care pot fi utilizate într-o activitate
eficientã, de cea reprezentatã de fondurile fixe cu grad avansat de uzurã
fizicã ºi moralã, de utilaje trecute în conservare etc., adicã de masa de
1

În Franþa, de exemplu, indicele preþurilor la maºini-unelte este publicat trimestrial de
INSEE, începând cu 1973. Este un indice de tip Laspeyres.
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fonduri fixe care nu mai prezintã nicio utilitate pentru întreprindere. O astfel
de operaþiune de igienizare, de eliminare a tot ceea ce este inutil în
inventarul întreprinderii, are ca efect aparent o diminuare a valorii
patrimoniului faþã de cea înscrisã în evidenþa contabilã. Ea oferã, în schimb,
o fundamentare realã noii valori ºi, totodatã, sporeºte credibilitatea
întreprinderii în faþa întreprinzãtorilor.
Dând posibilitatea scoaterii din funcþiune a unor fonduri fixe
neamortizate integral, fãrã ca valoarea nerecuperatã sã fie suportatã pe
costurile întreprinderii, Decretul Lege nr. 50/1990 degreveazã situaþia
financiarã a întreprinderii de cheltuieli importante. Recuperarea unei pãrþi
din valoarea bunurilor disponibilizate, prin vânzare la terþi, prin închiriere,
prin vânzarea materialelor refolosibile, depinde însã de modul în care îºi
gospodãreºte fiecare întreprindere patrimoniul.
Valorificarea, prin reintegrarea în circuitul productiv, a unei pãrþi din
bunurile disponibilizate, ar mãri, pe de o parte, disponibilitãþile bãneºti ale
întreprinderii iar pe de altã parte, ar putea acoperi unele necesitãþi de
echipament ale altor producãtori, îndeosebi ale micilor întreprinzãtori, care
pot utiliza în mod eficient maºini ºi utilaje care sunt uzate moral pentru
marea industrie.
b) Evaluarea maºinilor, utilajelor, echipamentelor este mult îngreunatã
de cuprinderea, în aceastã categorie, a unui mare numãr de bunuri cu valori
mici, sub 5.000 lei, care ar putea fi mai degrabã incluse în grupa obiectelor
de inventar, dar care, datoritã creºterilor nejustificate ale preþurilor,
îndeplinesc condiþiile, arbitrat stabilite, pentru a fi considerate fonduri fixe
(valoare peste 500 lei ºi termen de utilizare de minim un an). Ar fi necesarã,
prin urmare, o reconsiderare a conþinutului categoriei economice de fond fix,
îndeosebi în perspectiva liberalizãrii preþurilor, care va duce la noi creºteri
ale acestora.
c) Dificultatea cea mai mare în acþiunea de evaluare a patrimoniului
constã în atribuirea unei valori bunurilor inventariate. Am putea considera
aceastã operaþiune ca parte calitativã a procesului de evaluare a fondurilor
fixe. Dacã unele din datele necesare le regãsim în evidenþa contabilã:
valoarea de inventar, durata totalã de serviciu, durata de serviciu
consumatã, gradul de uzurã, valoarea neamortizatã, celelalte se pot obþine
doar prin analize ºi investigaþii profunde ale unor specialiºti în domeniu; este
vorba de valoarea de înlocuire, durata totalã de serviciu, rãmasã estimatã,
indicii decalajului tehnologic.
Valoarea de înlocuire a unui fond fix reprezintã totalitatea cheltuielilor
ce ar trebui fãcute la data reevaluãrii pentru înlocuirea unui fond fix, existent
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în dotarea unei întreprinderi, cu un altul, în stare nouã, cu caracteristici
tehnico-economice similare celui pe care îl înlocuieºte. Valoarea de
înlocuire se poate determina prin mai multe metode: metoda identificãrii,
metoda asimilãrii, metoda indicilor de actualizare.1
Indiferent de metoda folositã, gradul de reprezentativitate a valorii de
înlocuire astfel determinate depinde de mãsura în care preþurile pe baza
cãrora a fost calculatã au o fundamentare realã. Or, se ºtie cã în prezent,
marile dezechilibre din economia noastrã sunt, în parte, efectul unui sistem
de preþuri artificial construit, fãrã luarea în consideraþie a costurilor reale de
producþie. Iatã de ce a fost necesarã, pentru a se asigura o evaluare cât mai
corectã a maºinilor ºi utilajelor, construirea unor serii de indici pe grupe de
bunuri, care sã fie corelate, pe cât posibil, cu evoluþia preþurilor pe piaþa
mondialã.
Introducerea în calcul a unor durate totale estimate de serviciu are
rolul de a atenua marile deficienþe datorate practicãrii unor durate de
serviciu care le depãºeau cu mult pe cele rezultate din calculele de
fiabilitate. Stabilirea duratei de serviciu rãmâne la latitudinea întreprinderii,
care sã poatã îmbina astfel interesele în înlocuirea în funcþie de uzura fizicã
ºi de cea moralã a bunului respectiv. De asemenea, estimarea duratei
rãmase de serviciu, prin raportare la durata totalã estimatã de expresia
realã a uzurii fizice înregistrate la momentul evaluãrii. Ea presupune o altã
analizã a fiecãrui utilaj în parte, cu luarea în consideraþie a graficului de
efectuare a reparaþiilor ºi modernizãrilor, a regimului de exploatare, a
calitãþii materialelor prelucrate etc.
1

Metoda identificãrii presupune gãsirea unui fond fix, identic sau aproape identic cu cel
care trebuie evaluat, care are preþ de producþie, sau de livrare.
Metoda asimilãrii constã în compararea fondului fix cu un altul care are parametrii
esenþiali foarte apropiaþi ca mãrime ºi pentru care se cunoaºte de asemenea preþul.
Metoda corelãrii presupune:
- compararea fondului fix dar cu unul sau douã fonduri fixe pentru care se cunoaºte
preþul;
- stabilirea diferenþei între mãrimile parametrilor esenþiali pentru reevaluare;
- corelarea valorii fondului fix ce se reevalueazã, cu cea a termenelor de comparaþie,
prin calcule de proporþionalitate simplã, interpolare sau extrapolare.
Metoda indicilor de actualizare a preþurilor de producþie ºi de livrare se aplicã sub
formã de excepþie, în situaþiile când reevaluarea fondurilor fixe nu poate fi efectuatã
prin celelalte metode.
Indicii medii de actualizare se determinã pe baza modificãrii preþurilor în perioada
1970-1990.

521
Indicii decalajului tehnologic urmãresc cuantificarea uzurii morale a
fondurilor fixe. Dificultatea în calcularea unor astfel de indici rezultã, pe de o
parte, din insuficienþa informaþiilor asupra performanþelor produselor
prezente pe piaþa mondialã iar pe de alta, din inexistenþa unor termeni de
comparaþie pentru unele produse româneºti.
Dificultãþi vor apare ºi în aplicarea lor la evaluarea diferitelor fonduri
fixe. Aici ei vor trebui corelaþi cu gradul de tehnicitate al producþiei
întreprinderii care utilizeazã respectivul utilaj. Aceasta înseamnã cã un
anumit nivel tehnic nu are aceeaºi semnificaþie pentru toate întreprinderile:
un utilaj uzat moral pentru o întreprindere mare, de înaltã tehnicitate, poate
fi utilajul cel mai performant necesar unei întreprinderi cu o dotare sau o
complexitate a producþiei mai scãzutã.
3.2.1.4. Alte elemente ale valorii substanþiale
1. Participaþiile ºi titlurile de participare sunt pãrþi ale patrimoniului
financiar imobilizat care constau în participãri permanente la capitalul altor
întreprinderi, având drept scop nu numai obþinerea unei anumite dobânzi
(participaþii comerciale) ci ºi satisfacerea unui anumit interes (titluri de
participare).
Valoarea lor se stabileºte în funcþie de valoarea întreprinderii în care
opereazã, prin modalitãþile folosite în cazul evaluãrii pãrþii ce revine unui
asociat care se retrage sau în cazul unui partaj succesoral.
Faþã de participaþiile comerciale, titlurile de participare au ºi o valoare
necuantificabilã, care constã în mãsura în care ele rãspund anumitor
interese în aprovizionare, în desfacere, în creditare, ale întreprinderii care le
deþine. Puþin întâlnite în prezent în economia noastrã, participaþiile ºi titlurile
de participare se vor rãspândi pe mãsura trecerii la economia de piaþã.
2. Patrimoniul de rulment ridicã, din punct de vedere al determinãrii
valorii de înlocuire1, mai puþine dificultãþi decât celelalte elemente ale
patrimoniului material prezentate anterior, probleme apãrând mai ales în
legãturã cu stabilirea dimensiunilor lui necesare. Acest lucru apare ºi mai
pregnant la noi, în acþiunea de evaluare a patrimoniului, datoritã existenþei
unor mari cantitãþi de stocuri supranormative ºi produse semifabricate care,
degradate în timp sau necorespunzãtoare cerinþelor fabricaþiei, nu mai
prezintã nicio utilitate pentru întreprindere. Lipsa unor reglementãri legale
de tipul celor pentru fondurile fixe disponibilizate frâneazã întreprinderile în
1

Vezi metodele de determinare prezentate de E. Sage ºi O. Bredt în op. cit.

522
luarea unor decizii categorice în rezolvarea situaþiei acestor produse.
Soluþia introducerii lor pe costuri nu este viabilã, ea putând agrava foarte
mult situaþia financiarã a întreprinderii. Varianta acceptabilã ar fi, dupã cum
a rezultat din discuþiile purtate cu specialiºti în domeniu, scoaterea lor din
patrimoniul întreprinderii ºi eventuala lor valorificare pe cãi similare celor
folosite în cazul utilajelor.
Evaluarea patrimoniului este frânatã ºi de dificultãþile care apar în
legãturã cu obiectivele de inventar. Valoarea lor micã ºi numãrul foarte
mare de unitãþi nu justificã cerinþa de estimare a gradului de uzurã, pe
fiecare obiect în parte, a cãrei realizare solicitã mult timp ºi mari cheltuieli.
Ar fi necesarã totodatã, dupã cum arãtam la grupa de maºini ºi utilaje, o
lãrgire a sferei de cuprindere a categoriei de obiecte de inventar prin
includerea unor fonduri fixe cu valori mai mari, de pânã la 5.000 lei, care
însã prin specificul utilizãrii lor, se uzeazã rapid.
Prezentarea fãcutã nu epuizeazã nici structura ºi nici problemele
legate de determinarea valorii substanþiale, rezumându-se asupra celor
esenþiale. O astfel de problemã o reprezintã ºi cea a exprimãrii valorii
întreprinderii în devize convertibile. În situaþia încheierii unor relaþii cu
partenerii strãini, expresia în valutã a obiectului tranzacþiei este absolut
necesarã. În plus, prezentarea de cãtre partenerul român a unei valori a
întreprinderii în valutã, corect estimate, ar reprezenta pentru partenerul
strãin care, cu mare probabilitate va solicita efectuarea evaluãrii de cãtre
proprii sãi experþi, o dovadã de seriozitate ºi de încredere ce poate fi
acordatã întreprinderilor româneºti.
O metodã directã de determinare a valorii întreprinderii în valutã ar fi
cea a exprimãrii în devize a tuturor elementelor care o compun, pe baza
cursurilor de revenire sau a preþurilor mondiale din domeniul respectiv.
Procedeul este încã deosebit de laborios ºi de multe ori inaplicabil, datoritã
inexistenþei unor cursuri de revenire pentru anumite produse.
O metodã indirectã ar putea fi cea a identificãrii unei þãri cu economie
de piaþã care, pe domenii de activitate similare, sã prezinte structuri
asemãnãtoare ale patrimoniului întreprinderilor, pe principalele elemente
componente (teren, clãdiri, utilaje etc.), asemãnãtoare cu cele întâlnite în
întreprinderile româneºti1. Problema în acest caz ar fi determinarea unui
raport de echivalenþã unui raport de echivalenþã (de tipul indicilor decalajului
tehnologic) ºi apoi stabilirea paritãþii leu – deviza respectivã.
1

Din sondajele efectuate pânã în prezent, Austria ar putea satisface aceste criterii.
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3.2.2. Goodwill-ul ºi elementele care îl determinã
Un element esenþial în evaluarea întreprinderii, pe lângã valoarea
substanþialã ºi valoarea de randament îl reprezintã goodwill-ul.1
În sens literar, termenul goodwill exprimã consideraþia, stima de care
se bucurã o întreprindere din partea clienþilor sãi ºi a celor care o
împrumutã. Prin prisma teoriei economice a întreprinderii, goodwill-ului
reprezintã diferenþa dintre beneficiul capitalizat – echivalent al valorii de
randament – ºi valoarea substanþialã, diferenþã apãrutã în întreprinderile
rentabile, în care beneficiul realizabil permite remunerarea capitalului
investit pe baza unei rate superioare celei a dobânzii normale. Existenþa
goodwill-ului explicã de ce o întreprindere, dintr-un sector determinat, poate
avea o rentabilitate a activului sãu superioarã celei normale înregistrate în
domeniul respectiv. Factorii care determinã goodwill-ul pot fi grupaþi în:
a) Cheltuieli fãcute de întreprindere ºi care, în principiu, ar putea fi
evaluate separat ºi incluse în bilanþul contabil pe o perioadã scurtã, deci ar
putea fi luate în calculul valorii substanþiale, dar pe care teoria evaluãrii
întreprinderii le ia în considerare ca elemente ale goodwill-ului:
− cheltuieli de organizare;
− cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
− cheltuieli pentru planuri de construcþii.
b) O serie de elemente nereflectate în bilanþ ºi care nu pot fi evaluate
separat:
− valoarea relaþiilor de afaceri sau a unei clientele tradiþionale;
− valoarea datoratã unui amplasament privilegiat;
− renumele firmei ºi poziþia sa pe piaþã (cheltuieli de publicitate, de
lansare);
− cheltuieli vizând asigurarea cu o mânã de lucru calificatã ºi cu
experienþã (cheltuieli de formare a personalului).
c) Elemente ale patrimoniului întreprinderii care, în mãsura în care
conservã o valoare venalã, chiar dacã sunt detaºate de întreprindere, ar
putea fi luate, cu valoarea respectivã, în calculul valorii substanþiale, dar
care, ca regulã generalã, sunt considerate factori ai goodwill-ului:
− brevete ºi licenþe;
− modele ºi desene;
− marca;
− drepturile de autor etc.
1

Vezi Sage, E., op. cit.; Viel, J.; Bredt, O.; Renard, M., op. cit.; G. Brown: op. cit.
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Faþã de celelalte elemente ale valorii întreprinderii, goodwill-ul se
distinge prin urmãtoarele caracteristici:
− nu existã decât în funcþie de o rentabilitate (calculatã pe baza valorii substanþiale) a întreprinderii, superioarã unui anumit nivel dat;
− este ultimul efect al factorilor care influenþeazã favorabil sau
defavorabil rentabilitatea firmei; devine deci negativ când
rentabilitatea firmei; devine deci negativ când rentabilitatea scade
sub acest nivel dat;
− reprezintã valoarea nematerialã pe care o întreprindere o poate
poseda peste nivelul activelor sale; nu poate exista deci decât
dacã întreprinderea continuã sã producã;
− este limitat în timp; dispare deci pe mãsurã ce elementele care l-au
determinat înceteazã sã mai existe: organizarea îmbãtrâneºte ºi
devine ineficace, procedeele de fabricaþie îºi pierd din actualitate,
clientela scade; dacã întreprinderea rãmâne la fel de rentabilã,
aceasta se datoreazã creãrii unui nou goodwill, pe mãsura
diminuãrii valorii celuilalt;
− din punct de vedere contabil, goodwill-ul este cel mai imobil dintre
active, el neputând fi transferat decât împreunã cu întreprinderea.
Faptul cã goodwill-ul este limitat în timp, înseamnã cã el nu are o
mãrime fixatã o datã pentru totdeauna. Astfel, goodwill-ul poate apare ºi în
ramurile în care, la un moment dat sunt ºanse mai bune de profit, deci
capitalul investit este mai bine remunerat, ceea ce echivaleazã cu apariþia
unei diferenþe semnificative între valoarea de randament ºi cea substanþialã.
În aceste condiþii însã existã riscul ca alþi investitori sã fie atraºi de o
activitate similarã ºi, în timp, datoritã accentuãrii concurenþei, profitul sã fie
adus la un nivel mai normal. Prin urmare, un goodwill obþinut pe o astfel de
bazã nu poate fi menþinut decât o perioadã limitatã de timp ºi el trebuie
amortizat ca toate celelalte imobilizãri supuse eroziunii.
În aceeaºi ordine de idei trebuie subliniat faptul cã goodwill-ul
transmis de vânzãtorul unei întreprinderi se diminueazã în timp pânã la
epuizare, cumpãrãtorul trebuind sã depunã eforturi corespunzãtoare pentru
a acumula anul nou.
Metodele de determinare a goodwill-ului sunt numeroase ºi, de multe
ori, ele dau caracteristicile esenþiale metodelor de estimare a valorii globale
a întreprinderii1, în care goodwill-ul apare ca element component al valorii
totale, alãturi de valoarea substanþialã:
1

Vezi paragraful referitor la metodele de determinare a valorii de randament.
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Vt = V s + G
în care: Vt = valoarea totalã, Vs = valoarea substanþialã, iar G = goodwill-ul.
Acolo unde se pune accentul pe valoarea de randament, goodwill-ul
se considerã a fi diferenþa dintre valoarea de randament ºi valoarea
substanþialã:
G = V r – Vs
Dacã G > 0 înseamnã cã se obþine un beneficiu suplimentar
(goodwill), în timp ce dacã G < 0 se înregistreazã o activitate ineficientã
(badwill).
Referitor la mãrimea pe care o poate avea goodwill-ul, aceasta este
mai redusã în ramurile în care investiþiile sunt mari (siderurgia) ºi mai
ridicatã în prestarea de servicii sau în comerþ.
Ceea ce trebuie reþinut în legãturã cu goodwill-ul este faptul cã el
surprinde faþa mai puþin vãzutã a întreprinderii, reprezentatã de acele
elemente care fac din fiecare organism economic un caz particular ºi care
sunt în mãsurã ca, în condiþii egale de dotare tehnicã ºi tehnologicã, de
asigurare cu forþã de muncã, sã dea un plus de eficienþã acelei întreprinderi
care va ºti sã le exploateze mai bine.
Pentru unele dintre elementele intangibile care determinã goodwill-ul,
literatura economicã de specialitate prezintã o serie de aspecte pe baza
cãrora se poate fundamenta un calcul al acestora.1
Brevete, licenþe, concesiuni
În legãturã cu acestea, existã trei cazuri:
a) Întreprinderea este titularã de brevete depuse de ea, dar a cãror
exploatare a fost integral cedatã unui terþ care plãteºte redevenþe. Valoarea
brevetului este în aceastã situaþie egalã cu valoarea actualã a anuitãþilor
calculate. Ea depinde de:
− numãrul de anuitãþi, deci de durata de validitate a brevetului;
− perspectivele revedenþelor, care sunt în general dependente de
cifra de afaceri scontatã.
b) Întreprinderea a achiziþionat brevetul printr-o sumã forfetarã.
În acest caz, în mod tradiþional, se apreciazã cã valoarea brevetului
este egalã cu nivelul sumei plãtite, minus amortismentul corespunzãtor
numãrului de ani care s-a scurs. Acest mod de calcul nu este satisfãcãtor,
el nesprijinindu-se pe durata de viaþã ºi pe difuzarea produsului.
1

Vezi Sage, E., op. cit.
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c) Întreprinderea este în acelaºi timp inventator ºi utilizator. Sub
rezerva cã cheltuielile de studii ºi prototipuri au fost integral amortizate, se
poate raþiona ca în cazul precedent, în funcþie de succesul întâlnit de
produs ºi de cadenþa previzibilã a vânzãrilor.
Know-how-ul poate fi apreciat prin referire la o marjã suplimentarã,
prin raport cu cea a concurenþilor sau printr-o situaþie privilegiatã pe o
anumitã piaþã. Trebuie sã existe o serie de condiþii pentru a putea aprecia în
mod separat Know-how-ul:
− situaþia privilegiatã decurgând din acest procedeu sã fie net
caracterizatã ºi cuantificabilã;
− sã se poatã aprecia în timp caracterul ei durabil;
− sã se examineze costul punerii în operã a procedurii.
În urma concluziilor ce se vor desprinde, se va proceda astfel:
− la fel ca la brevete, se va actualiza avantajul dar împãrþind la 2,
pentru a þine seama de imprevizibilul suplimentar;
− se vor reþine cheltuielile angajate, diminuate cu un amortisment
real (în funcþie de timp ºi de speranþele produsului).
Marca poate fi obiectul unei înregistrãri, ceea ce va atesta caracterul
sãu durabil. Se poate aprecia cã valoarea ei nu poate fi disociatã de
evaluarea clientelei. Marca este strâns legatã de acþiunile publicitare de
promovare a ei. Calculele de evaluare se pot face:
− pornind de la randament (creºterea cifrei de afaceri se datoreazã
în proporþie de x% acþiunii publicitare, rentabilitatea corespondentã
este de x pe an);
− reþinând nu rezultatele obþinute ci cheltuielile angajate.
Clientela poate fi consideratã ca fiind aptitudinea de a realiza o
anumitã cifrã de afaceri. Ea este, plecând din momentul în care existã un
produs sau un serviciu valabil, dependentã de implantarea, difuzarea ºi
cunoaºterea mãrcii. Evaluarea ei se face pornind de la cifra de afaceri ºi de
la beneficiul contabil, de exploatare sau brut, în funcþie de întreprindere.
Elementele intangibile comerciale sunt reprezentate de investiþia
comercialã, care poate fi:
− investiþie externã, pentru crearea de reþele sau puncte de vânzare;
− investiþie internã, ca suport administrativ ºi logistic al vânzãrilor;
− publicitate.
Investiþia comercialã este la fel de necesarã ca cea tehnicã. Ea este o
investiþie variabilã, în sensul cã are un caracter durabil. Existã întreprinderi
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în dificultate care sunt cumpãrate doar pentru marca produselor lor. Invers,
dacã marca are o reputaþie proastã, va fi greu sã conving publicul cã s-a
produs o schimbare; va exista, în aceastã situaþie, un cost negativ
important.
Evaluarea investiþiei comerciale presupune determinarea cheltuielilor
pentru dezvoltarea comercialã: comisioane, publicitate, demonstraþii ºi a
celor de creare a reþelei ºi ulterior a cheltuielilor de întreþinere ºi înlocuire a
reþelei.
Diagnosticul general al întreprinderii
O modalitate de a privi întreprinderea ca un organism complex,
influenþat de un ansamblu de factori, o reprezintã metoda diagnosticãrii, pe
care o prezentãm în continuare. Aceastã metodã, pentru informaþiile
utilizate ºi pentru rezultatele obþinute, poate furniza o imagine care s-ar
putea constitui într-o carte de vizitã a întreprinderii la pãtrunderea pe piaþã ºi
la iniþierea oricãror tranzacþii – inclusiv a acelora care impun o evaluare a
întreprinderii – cu diferiþi parteneri.
Diagnosticul general al întreprinderii este rezultatul interacþiunii unui
numãr de elemente majore1, (vezi figura nr. 3.1), elemente care sunt
reprezentate într-un chestionar, ce se înainteazã unor factori de conducere
din cadrul întreprinderii, unor persoane care cunosc foarte bine situaþia ºi
activitatea firmei. Fiecãrui element dintre cele 11, i se atribuie o pondere,
care semnificã importanþa relativã ce i se acordã în cadrul diagnosticului
general. Aceasta înseamnã cã unele elemente influenþeazã într-o mai mare
mãsurã diagnosticul general, iar altele într-o mãsurã mai micã. Suma
acestor ponderi este egalã cu 100.
Ponderile respective sunt cunoscute, ele fiind rezultatul unor studii
efectuate asupra întreprinderilor din diferite ramuri de activitate. Pentru
fiecare din cele 11 elemente se poate calcula, de cãtre cel care
completeazã chestionarul, o notã, determinatã în rândul sãu de punctajul
care se acordã factorilor care influenþeazã elementul respectiv, factori care
sunt prezentaþi în tabele separate, corespunzãtoare fiecãrui element în
parte.
Subliniem cã diferiþi factori pot obþine punctaje maxime diferite, în
funcþie de mãsura în care ei influenþeazã elementul avut în vedere.
De exemplu, valoarea ºi locul produsului pe piaþã sunt determinate
de: gradul de dezvoltare a pieþei de desfacere (punctaj maxim = 14), situaþia
1

Vezi Brown, G., Le diagnostic general de l’entreprise, Paris, 1970.
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întreprinderii pe piaþã (10 puncte), situaþia produsului pe piaþã din punct de
vedere al calitãþii ºi utilitãþii lui (12 puncte), evoluþia ºi viitorul produselor (6
puncte) etc. Eficienþa vânzãrilor este determinatã de modul de promovare a
vânzãrilor (12 puncte), organizarea comercialã (14 puncte), calitatea
circuitelor de distribuþie (12 puncte) etc. La rândul sãu eficienþa fabricaþiei
este influenþatã de: gestiunea mâinii de lucru ºi repartiþia sa pe locuri de
muncã, (16 puncte), eliminarea timpilor morþi (12 puncte), gradul de ocupare
a maºinilor (8 puncte), gradul de integrare a fabricaþiei (6 puncte) etc.
Pornind de la aceastã structurã arborescentã a celor 11 elemente
majore ºi a factorilor care le influenþeazã, am încercat o cuantificare a
diagnosticului general al întreprinderii, printr-o notã finalã, precum ºi printr-o
reprezentare graficã.
Nota finalã acordatã întreprinderii se poate obþine pe baza
urmãtoarelor relaþii:
11

N=

∑ N i ⋅ Pi
i =1

100

, N≤N

k

N ij = ∑ nij , nij ≤ nij
j =1

în care: N = nota finalã acordatã întreprinderii;
N = nota maximã ce poate fi acordatã unei întreprinderi ºi anume
N = 100;
Ni = nota acordatã fiecãrui element al diagnosticului;
i = numãrul de elemente ale diagnosticului general;
i = 1÷11;
pi = ponderea fiecãrui element în nota finalã;
nij = punctajul acordat fiecãrui factor care influenþeazã un element al
diagnosticului;
nij = punctajul maxim ce poate fi acordat factorului j al elementului i.
Notele pot fi grupate în intervale care corespund unor calificative.
Astfel, notele din intervalul 1-25 corespund calificativului slab, cele din
intervalul 26-50 corespund calificativului mediocru, intervalul 51-75
corespunde calificativului mediu, iar intervalul 76-100 corespunde
calificativului bun. Nota finalã poate fi încadratã ºi ea în unul din aceste
intervale, întreprinderea primind astfel un calificativ. Reprezentarea graficã
(vezi figura nr. 3.1) ilustreazã modul în care cele 11 elemente influenþeazã
diagnosticul general al întreprinderii).
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Dupã cum se observã, banda corespunzãtoare fiecãrui element are
lãþimi diferite, în funcþie de ponderea consideratã, în timp ce lungimea ei
este datã de nota sau calificativul acordat. Cu cât va fi mai mare suprafaþa
haºuratã, cu atât situaþia întreprinderii, respectiv diagnosticul întreprinderii
vor fi apreciate mai bine. Suprafaþa de reprezentare haºuratã în întregime
va corespunde situaþiei optime, în care întreprinderea a obþinut note sau
calificativul maxim la fiecare element în parte, deci diagnosticul cel mai
favorabil cu putinþã.
Metoda prezentatã nu se substituie acþiunii de evaluare a întreprinderii, ea fiind mult mai puþin riguroasã, prin faptul cã punctajele acordate
diferiþilor factori rãmân la latitudinea celor care completeazã chestionarele.
De asemenea, critici pot fi aduse ºi ansamblului de factori luaþi în
considerare precum ºi importanþei care li se acordã. Totuºi, considerãm cã
o asemenea reprezentare poate furniza o imagine utilã asupra situaþiei
întreprinderii, cu atât mai mult cu cât majoritatea elementelor avute în
considerare influenþeazã goodwill-ul, deci vizeazã partea calitativã ºi nu cea
cantitativã a valorii economice globale a întreprinderii.
Figura nr. 3.1. Elemente majore ale diagnosticului
general al întreprinderii
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3.2.3. Valoarea de randament
Întrucât în teoria ºi practica gestiunii economice este unanim
recunoscut cã randamentul are un rol predominant în evaluarea
întreprinderilor cu caracter lucrativ, rezultatele calculului valorii substanþiale
prin metodologia specificã sunt insuficiente pentru conturarea unei imagini
elocvente asupra valorii reale a unei întreprinderi.
Unitãþi economice din aceeaºi ramurã de activitate ale cãror elemente
patrimoniale se ridicã la valori aproximativ egale pot obþine rezultate
financiare (beneficii) sensibil diferite ºi pot avea o poziþie diferitã pe piaþa
bunurilor ºi serviciilor ce constituie domeniul lor de activitate. Faptul se
datoreazã, evident, condiþiilor specifice de organizare ºi desfãºurare a
producþiei din fiecare întreprindere (amplasare, posibilitãþi de aprovizionare,
nivelul de calificare a forþei de muncã, preocuparea pentru creºterea calitãþii
producþiei, politica de investiþii, de management ºi marketing etc.).
Aceste consideraþii impun deci aprecierea valorii globale a unei
întreprinderi nu numai prin însumarea componentelor sale tangibile ºi
intangibile ci ºi prin prisma beneficiilor obþinute, a valorii sale de randament.
Precizãm cã ºtiinþa economicã face, de fapt, distincþie între douã
valori de randament, inerente oricãrui bun supus evaluãrii, ºi anume:
− valoarea de randament direct obþinutã prin vânzarea bunului
respectiv (în cazul nostru prin vânzarea unei întreprinderi), care
mai poate fi întâlnitã ºi sub denumirea de valoare venalã sau
valoare de lichidare.
− valoarea de randament indirect, rezultând din utilizarea bunului
respectiv în funcþie de natura ºi destinaþia sa; aceasta mai poartã
ºi numele de valoare capitalizatã sau capital-valoare (În
majoritatea situaþiilor, când se face referire la valoarea de
randament este vorba în fapt de aceastã valoare de randament
indirect).
Valoarea totalã a unei întreprinderi, privitã în toatã complexitatea sa,
legatã de exploatarea globalã a unei entitãþi productive ºi nu de însumarea
pãrþilor sale componente, nu poate fi alta decât valoarea de randament
indirect (valoarea capitalizatã). În literatura economicã, valoarea de
randament este privitã de unii autori ca “valoare convenþionalã a întregului
patrimoniu” (J. Hausser).
În mod obiºnuit, pentru orice întreprindere prosperã, valoarea
capitalizatã este superioarã valorii substanþialã obþinute prin însumarea
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valorii diverselor elemente patrimoniale. Excedentul primei valori asupra
celei de-a doua este goodwill-ul, care mai poate fi întâlnit în unele lucrãri
sub denumirea de fond de industrie sau fond de comerþ.1
Literatura de specialitate occidentalã acordã un spaþiu vast
metodologiei de stabilire a valorii întreprinderii, utilizând un instrumentar
matematic din ce în ce mai elaborat. Numãrul mare de metode reflectã, de
fapt, ipotezele teoretice diferite ale autorilor acestora, gradele diferite de
aprofundare a aceleiaºi ipoteze sau existenþa ºi rezolvarea unor cazuri
speciale de evaluare (ex.: întreprinderi foarte noi, întreprinderi falimentare
etc.). Ele reflectã, nu mai puþin, existenþa unor adevãrate “ºcoli” de gândire
în acest domeniu precum ºi a unor instituþii sau birouri de expertizã de
prestigiu (de stat ori particulare) care au dezvoltat de-a lungul unei
îndelungate activitãþi metodologice proprii de evaluare. (De altfel, în
practicã, la evaluarea unei întreprinderi, de exemplu în cazul apariþiei
oportunitãþii pentru joint-venture, pãrþile nu acceptã evaluarea oricãrei
agenþii cu acest scop, ci unele anume, mai cunoscute).
Indiferent, de diversitatea lor, procedeele de evaluare a
randamentului au fost concepute pe baza unor realitãþi economice definite
obiectiv; au fost gândite ºi aplicate în cazul unor întreprinderi evoluând în
mediu concurenþial al economiei de piaþã cu tot ceea ce presupune, din
punct de vedere economico-financiar, acest mediu. Ele acceptã ºi iau în
calcul, direct sau implicit, existenþa preþurilor libere ºi-a celor de monopol,
riscul economic, politica de amortizare regresivã, creditele obþinute de pe
piaþa capitalurilor realizarea unor beneficii în condiþiile de exploatare
eficientã a capacitãþilor de producþie etc.
În economia româneascã, folosirea acestor metode, care au la bazã
calculul beneficiului, întâmpinã o importantã dificultate teoreticã ºi practicã.
Ea rezidã în faptul cã, raportul preþ-valoare fiind distorsionat datoritã utilizãrii
sistemului de preþuri planificate ºi stabilirii forþate a unor preþuri nejustificate
economic, este posibil ca beneficiul unei întreprinderi sã nu mai poatã
constitui o bazã semnificativã pentru aprecierea valorii sale, oferind o
imagine deformatã asupra potenþialului sãu economic. Aceastã imagine ar
putea fi amendatã în mod dramatic în momentul integrãrii întreprinderii în
mecanismul economiei de piaþã ºi constatãrii randamentului sãu efectiv.
Mai putem adãuga, pe lângã aceastã problemã de fond, alte câteva
elemente care au denaturat eventual, de la caz la caz, nivelul beneficiilor
1

Vezi paragraful, din cadrul lucrãrii, referitor la goodwill.
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obþinute de unitãþile economice în ultimii ani: aprovizionarea neritmicã ºi
nesigurã cu unele materii prime ºi piese de schimb din þarã ºi din import,
deficienþe multiple în organizarea ºi desfãºurarea proceselor productive,
lipsa de preocupare pentru stimularea profesionalismului ºi competenþei,
artificii în modificarea structurii sortimentale ºi a preþurilor produselor,
intervenþia “fermã” a organelor de partid pentru raportarea chiar ºi fictivã a
unui anumit nivel de realizãri, denaturarea nivelului stocurilor ºi costurilor
prin diverse practici de evidenþã ºi calcul, tratamente de “înfrumuseþare” a
cifrelor de bilanþ la sfârºit de an (practicate uneori ºi în Occident sub
denumirea de “window-dressing”) º.a.
Din acest punct de vedere cunoaºterea ºi utilizarea metodelor de
evaluare prin randament pot pãrea la prima vedere lipsite de utilitate în
cazul întreprinderilor româneºti.
În realitate, pãstrând rezervele exprimate mai sus, aceste procedee
nu pot fi ignorate, cel puþin din urmãtoarele considerente:
1. La nivelul întreprinderii, nu numai valoarea ei dã randament – privitã
ca valoare globalã, s-ar calcula pe baza preþurilor planificate –, ci ºi
valoarea ei substanþialã. Sistemul de referinþã fiind astfel acelaºi ºi
într-un caz ºi într-altul, evaluarea ºi compararea celor douã mãrimi ar
conduce la aprecierea, chiar aproximativã, a nivelului goodwill-ului ºi
a ponderii acestuia în valoarea totalã, oferind o primã imagine asupra
diagnosticului întreprinderii.
2. La nivelul ramurii sau domeniului de activitate, prin existenþa aceluiaºi
sistem de referinþã, s-ar putea realiza pe baza acestor procedee
analiza ºi compararea mai multor unitãþi economice cu profil similar
(în condiþiile pãstrãrii proporþiilor de mãrime ºi recunoaºterii
diferenþelor de înzestrare tehnicã) în scopul punerii în evidenþã a
acelor întreprinderi cu randament ridicat ºi un bun nivel al goodwillului care ar putea intra în relaþii de cooperare economicã cu parteneri
strãini. Menþionãm în acest context cã în cazul economiei româneºti,
un goodwill ridicat, expresie a unei exploatãri globale eficiente a
întreprinderii, a eforturilor depuse pentru crearea unei imagini ºi
impunerea unei mãrci de fabricaþie sau comercializare, poate fi un
argument mai puternic pentru iniþierea unor acþiuni de cooperare
decât o relativ bunã dotare tehnicã (oricum semiperimatã). Deºi, la
rândul sãu, perisabil în timp, goodwillul este în fond, pentru partenerul
strãin, o garanþie a preluãrii sau pãstrãrii unei pieþe de desfacere
prospere (element vital pentru debutul oricãrei joint-venture).
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3. În practica internaþionalã, evaluarea întreprinderilor în scopul vânzãrii
lor, asigurãrii, fuzionãrii etc., se realizeazã prin intermediul unor
birouri de expertizã specializate ºi cu tradiþie în acest domeniu. Este
posibil ca eventualii parteneri strãini care intenþioneazã sã constituie
societãþi mixte cu întreprinderile româneºti sã solicite în acest scop
evaluarea prin birouri de expertizã occidentale. Este datoria pãrþii
române ca în aceastã situaþie sã fie edificatã asupra teoriei ºi
metodologiei evaluãrii prin randament pentru a beneficia de
avantajele pe care le are un partener de lucru eficient ºi documentat.
4. Trecerea la economia de piaþã va induce în sistemul economiei
româneºti elementele specifice mecanismului concurenþial ºi liberei
iniþiative, inclusiv cotarea la bursã a acþiunilor, vânzarea sau
fuzionarea întreprinderilor, lichidarea sau falimentul acestora etc.
Cunoaºterea ºi utilizarea metodologiei de calcul a valorii întreprinderii
se va impune deci cu necesitate în viitorul apropiat.
În cele ce urmeazã vom încerca o prezentare sistematizatã a
metodelor celor mai cunoscute de evaluare, cu precizarea cã acestea au ca
scop estimarea valorii totale (globale) a întreprinderii, incluzând în formula
de calcul, în majoritatea cazurilor, atât valoarea substanþialã, cât ºi valoarea
de randament.
La baza procedeelor de evaluare a întreprinderii întâlnim în primã
instanþã premise teoretice relativ simple, din care decurg ºi criteriile de
clasificare a acestor metode. Una din clasificãrile de interes practic, se
bazeazã tocmai pe distincþia care se face în privinþa operãrii cu cele trei
noþiuni prezentate anterior: valoarea de randament, valoarea substanþialã,
goodwill. Din acest punct de vedere se evidenþiazã douã mari categorii de
metode de calcul:
− metodele directe (anglo-saxone);
− metodele indirecte (sau germane), denumite ºi “metodele
practicienilor”
Prezentarea de faþã, devenitã clasicã, a procedeelor de evaluare a
întreprinderii, nu mai este la ora actualã ºi exhaustivã. Alãturi de cele douã
mari categorii, care apreciazã valoarea întreprinderii în esenþã pe baza
beneficiului, în practicã au mai fost dezvoltate ºi alte douã sisteme de
evaluare, care în final se opresc tot asupra randamentului, ºi anume:
− metodele de evaluare pe bazã de dividende (care se aplicã
întreprinderilor constituite ca societãþi pe acþiuni);
− metodele de evaluare pe bazã cash-flow-ului (care urmãresc
dinamica fluxurilor financiare ale întreprinderii).
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3.2.3.1. Metodele directe (anglo-saxone)
Acestea constau în determinarea directã a valorii goodwill-ului ºi nu a
valorii globale a întreprinderii, care se obþine în final prin adãugarea fondului
de comerþ la valoarea substanþialã:
Vt = V s + G
unde: Vt = valoarea totalã;
Vs = valoarea substanþialã;
G = goodwill-ul.
Metodele directe se subclasificã în:
1. metode directe empirice
2. metode directe matematice
1) Metodele directe empirice fac o estimare mai mult sau mai puþin
arbitrarã a valorii goodwill-ului, fondând evaluarea acestuia pe valoarea de
achiziþie a întreprinderii pe cifra de afaceri sau pe beneficiu, utilizând
procedee simple ºi mai puþin matematizate, aplicabile în special micilor
întreprinderi.1
Literatura anglo-saxonã mai propune sub denumirea de “year’s
purchase of past anual earnings” o metodã care constã în determinarea valorii goodwill-ului, considerându-l ca un multiplu al beneficiului întreprinderii.
Un prim procedeu determinã valoarea lui G prin însumarea
beneficiului obþinut de întreprindere în ultimii x ani.2
Un al doilea procedeu evalueazã fondul de comerþ ca pe un multiplu
(m.) al beneficiului mediu din ultimii x ani.3
1

Astfel, în cazul utilizãrii cifrei de afaceri, valoarea totalã a întreprinderii se stabileºte pe
baza formulei:
Vt = Vs + M · x · Ca

unde: Vt = valoarea totalã;
Vs = valoarea substanþialã;
M = un factor de evaluare specific ramurii de producþie sau tipului de întreprindere evaluatã;
x = nr. de ani luaþi în calcul;
Ca = cifra de afaceri anualã (medie).
Evident, în aceastã situaþie M · x · Ca = G.
2
G = B1 + B2 +…+ Bx sau
3

G = m · B x , unde
mediu real”).

n

B x = (∑ Bk ) / x (denumitã ºi “metoda capitalizãrii beneficiului net
k =1
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Aceste metode de evaluare utilizeazã însã factorul “M”, multiplul “m”
sau numãrul de ani “x” , a cãror alegere este destul de arbitrarã, neputând
oferi suficiente garanþii asupra analizei ºi stabilirii corecte a celei mai bune
valori. Acest lucru este cu atât mai evident în cazul întreprinderilor din þara
noastrã, întru-cât nu existã o practicã ºi o experienþã în acest domeniu care
sã poatã furniza concluzii de ordin economic-statistic asupra factorilor de
evaluare enumeraþi. Majoritatea autorilor occidentali susþin cã “m” poate
varia între 2 ºi 5. D. Schönwandt estimeazã cã “m” nu poate fi mai mare de
4, “m” fiind determinat în viziunea sa de numãrul de ani necesari, în cazul
unei întreprinderi noi, activitãþilor de pregãtire a investiþiei.
O prezentare mai detaliatã a procedeelor de calcul ale goodwill-ului
aplicabile întreprinderilor de micã sau medie anvergurã este realizatã de
cãtre H. Peumans1, care clasificã aceste metode dupã cum urmeazã:
a) procedee fondate pe cifra de afaceri (procedee simple ºi complexe);
b) procedee fondate pe randament:
- randament brut;
- randament net.
Autorul exemplificã aceste metode ºi le recomandã în cazul întreprinderilor de prestãri de servicii, cafenelelor, micilor magazine, farmaciilor etc.
Unde în general valoarea substanþialã joacã un rol accesoriu.
2) Metodele directe matematice aduc un plus de formalizare ºi un
fundament teoretic mai stabil calculelor de evaluare a întreprinderii.
Ele pornesc de la principiul cã un cumpãrãtor al întreprinderii
achiziþioneazã practic randamentul ei viitor-adicã atât remunerarea activului
sãu (“renta valorii substanþiale”), cât ºi un surplus de venituri (“renta
goodwill-ului”); vânzãtorul are în acest caz dreptul la o compensaþie pentru
cã a renunþat la randamentul total viitor al întreprinderii. Prin urmare, venitul
total este egal cu venitul procurat de randamentul normal al valorii
substanþiale la care se adaugã un surplus de venituri.2
1
2

Peumans, H., op. cit., p. 289-293.
Simbolurile utilizate în prezentarea formulelor matematice vor fi urmãtoarele:
Vt = valoarea totalã (globalã) a întreprinderii;
G = valoarea goodwill-ului;
Vs = valoarea substanþialã;
B = surplusul de venit al întreprinderii (beneficiul);
i = rata de capitalizare împãrþitã la 100 (sau factor de capitalizare);
r =rata de capitalizare majoratã; în practicã în general r = 2i;
n = perioada de amortizare a goodwill-ului;
j = inversul perioadei de amortizare a lui G: j = 1/n;
n = factor multiplicator.
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Metodele matematice anglo-saxone utilizeazã o serie de indicatori ºi
noþiuni care necesitã câteva clarificãri prealabile. Astfel, beneficiul poate fi:
a) beneficiul capitalului de exploatare, care eliminã influenþa modului
de finanþare ºi care mãsoarã performanþa activitãþii economice a
întreprinderii în activitatea sa curentã; valoarea întreprinderii
calculatã pe baza sa va fi corectatã prin scãderea datoriilor din
pasiv;
b) beneficiul contabil, care exprimã mãrimea disponibilã a beneficiului
de la sfârºitul exerciþiului de obicei beneficiul contabil este cel
preferat în calculul valorii de randament.
De asemenea, beneficiul luat în considerare poate fi cel anterior sau
cel de viitor. Aici pãrerile par a fi unanime în a alege beneficiul viitor, având
în vedere cã o întreprindere este cumpãratã pentru capacitatea sa de profit
viitoare ºi nu pentru rezultatele trecute beneficiul poate fi determinat prin
procedeul ex post, adicã beneficiul viitor este calculat pe baza datelor din
trecut, sau prin procedeul ex ante, prin care beneficiul viitor este evaluat
independent ºi verificat apoi cu datele din trecut. Perioadele pentru care se
fac estimãrile fiind de 3-5 ani, interval în care pot apare modificãri sensibile,
se va þine cont de influenþa variaþiei preþurilor precum ºi de variaþia
capitalului investit.
Rata de capitalizare are în evaluarea întreprinderii o semnificaþie
similarã ratei de actualizare utilizate în calculul investiþional, ea permiþând
compararea valorilor (cheltuieli sau venituri) care se realizeazã în diferite
perioade ºi exprimând rentabilitatea minimã speratã de investitori. Altfel
spus, ea serveºte la determinarea beneficiilor ce vor fi obþinute în perioade
diferite ºi indicã remunerarea care trebuie atribuitã patrimoniului
întreprinderii ce se evalueazã. Rata de capitalizare, întâlnitã în activitatea
bursierã sub denumirea de “price earning ratio” – PER, poate fi calculatã
raportând capitalizarea bursierã (evaluarea la bursã a întreprinderii) la
beneficiul net contabil sau cursul unei acþiuni la beneficiul net al unei acþiuni.
Dimensiunile sale, care, în general, oscileazã în jurul valorii de 10%,
sunt determinate de rata dobânzii practicatã la împrumuturile pe termen
lung, consideratã ca ratã de bazã precum ºi de riscul general economic, aºa
numita primã de risc.
Rata de bazã poate fi rata dobânzii la fondurile pe termen lung
aplicatã pe plan naþional, rata ramurii, o medie a ratei naþionale ºi a ratei
ramurii, o ratã de randament mediu al acþiunilor etc. Fiecare din aceste rate
prezintã avantaje ºi dezavantaje. Cea mai utilizatã este totuºi rata naþionalã.
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Riscul general economic are în vedere faptul cã, în cadrul evaluãrii
întreprinderii previziunile asupra beneficiului viitor realizabil sunt imperfecte,
rezultatul oricãrei întreprinderi fiind, prin definiþie, aleator. Riscul general
economic cuprinde, pe de o parte, riscuri de tipul riscului de incendiu, de
recuperare a creanþelor, toate acestea fiind cuantificate în cadrul
cheltuielilor (prime de asigurare rezerve pentru debitori), iar pe de altã parte,
incertitudinile. Acestea þin de: câmpul de acþiune al întreprinderii (mãrimea
întreprinderii, locul de implementare, structura activelor, organizare);
influenþele viitoare ale pieþei (variaþii ale creºterii datorate schimbãrii
preferinþelor, domenii de folosire a produselor ºi progresul tehnic în general,
variaþii ale numãrului clienþilor, ale ofertei ºi ale poziþiei concurenþiale ale
întreprinderii de evaluat, variaþii ale exporturilor); domeniul activitãþii de
producþie. Evident, riscul general economic este dificil de mãsurat ºi de
exprimat cu precizie în unitãþi monetare, motiv pentru care prima de risc
apare ca o rezervã aplicatã beneficiilor viitoare, sub forma unui procent
stabilit de Uniunea Europeanã a experþilor contabili economici ºi financiari.
Cele mai cunoscute metode directe matematice sunt urmãtoarele:
a) Metoda capitalizãrii surplusului venitului mediu (sau metoda
capitalizãrii superbeneficiului).
Adepþii acestei metode apreciazã cã surplusul de venit ce depãºeºte
randamentul normal al valorii substanþiale este deosebit de vulnerabili, o
rentabilitate superioarã celei normale accentuând riscul concurenþei.
În scopul de a þine seama de riscul deprecierii goodwill-ului,
capitalizarea acesteia se face la o ratã superioarã ratei dobânzii normale,
utilizându-se rata de capitalizare majoratã.
Valoarea globalã a întreprinderii se va calcula dupã formula:
B + iV s
, care conduce la
Vt = V s +
r
i ⎛B
i
⎞
Vt = V s + ⎜ − V s ⎟ ºi pentru = a ,
r
r⎝ i
⎠

⎛B
⎞
Vt = V s + a ⎜ − V s ⎟
i
⎝
⎠
Aceastã expresie este consideratã ca fiind formula universalã a valorii
întreprinderii, cu excepþia procedeelor directe empirice, toate celelalte
metode consacrate putând fi reduse la forma de mai sus; ceea ce le
deosebeºte în ultimã instanþã rãmâne valoarea diferitã de la caz la caz a
factorului “a”.
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Metoda în sine de capitalizare a surplusului venitului mediu (denumitã
de unii autori metoda de capitalizare a superbeneficiului1 este însã criticatã
pe motiv cã nu are în vedere ºi nu se fondeazã pe reducerea duratei rentei
goodwill-ului. Acþiunea concurenþei face ca aceastã rentã sã aibã un
caracter temporar; dacã surplusurile de venit (superbeneficii) sunt realizate
timp îndelungat dupã vânzarea întreprinderii, acestea vor devenii opera
exclusivã a cumpãrãtorului, vânzãtorul neavând niciundrept de a-ºi însuºi
prin preþ fructul eventual al muncii noului proprietar.
b) Metoda multiplului surplusului venitului mediu vine sã corecteze în
principiu inconvenientul expus mai sus, determinând valoarea fondului de
comerþ ca un multiplu – m – al rentei goodwill-ului.2
În utilizarea acestei metode de calcul determinarea multiplului “m”
devine problema cea mai importantã ºi controversatã. Conform lui H. Jacob,
acest factor poate varia între 3 ºi 6. Practica evaluãrii întreprinderilor în SUA
prin aceastã metodã – denumitã ”years purchase of excess earnings” –
relevã utilizarea lui m = 5, 6 sau chiar 10. Comisia Uniunii Experþilor
Contabili stabileºte în schimb ca, în toate cazurile, sã se determine intuitiv
durata rentei goodwill-ului. În fine, W.A. Paton ºi W.A. Paton Jr.3 considerã
cã “multiplul potrivit nu este numãrul de ani la care se estimeazã durata
rentei goodwill-ului, ci valoarea obþinutã prin împãrþirea lui 1 la rata estimatã
a capitalizãrii”. Notãm cã în acest caz, având în vedere definiþia genericã ºi
metoda de calcul a ratei capitalizãrii, “m” poate deveni practic egal în
valoare absolutã cu nivelul ratei rentabilitãþii întreprinderii.
Procedeele de la punctele a) ºi b), implicând analiza influenþei
mediului concurenþional asupra duratei rentei goodwill-ului, sunt prea puþin
compatibile cu situaþia întreprinderilor româneºti, supuse pânã acum
practicilor economiei de comandã; utilizarea lor este lipsitã de relevanþã în
cazul în care beneficiul se calculeazã prin procedeul ex post, datoritã lipsei
concurenþei ºi chiar a deþinerii de cãtre unele întreprinderi a monopolului în
producþia anumitor bunuri, subansamble, repere etc. Acestea fac dificilã
evaluarea corectã a factorilor “r” ºi “m”.
c) O variantã a metodei prezentate la punctul b) o constituie ºi ce am
“ triplului surplusului venitului mediu” care se poate folosi în cazul particular
1

Vezi Viel, J.; Bredt, O.; Renard, M., op. cit.
Matematic, aceasta se exprimã prin: Vt = Vs + m(B – iVs), unde m = durata (în ani) a
rentei goodwill-ului.
3
Paton, W.A.; Paton, W.A. Jr., Asset Accounting: An Intermediate Course, New York,
1952.
2

539
când m = 3 ºi care mai poate fi întâlnit sub denumirea de “procedeul
STUTTGART” . În plus, conform lui J. Hausser1, în noua formulã,
superbeneficiul nu mai este surplusul de venit ce depãºeºte randamentul
normal al valorii substanþiale ci acela care excede randamentul normal al
valorii globale a întreprinderii.2
Particularizarea lui m (m = 3) în cadrul acestei metode se explicã prin
faptul cã UEC recomandã în stabilirea rentei goodwill-ului durata de 3 ani
dacã superbeneficiul depinde de factori particulari ºi subiectivi ºi, eventual,
de 5-8 ani dacã acesta este condiþionat de factori obiectivi ai mediului
economic al întreprinderii.
d) Metoda valorii actuale a rentei viitoare a goodwill-ului3
Acest procedeu porneºte de la consideraþii de matematicã financiarã
potrivit cãreia cumpãrãtorul unei întreprinderi rentabile trebuie sã
indemnizeze vânzãtorul vãrsându-i nu numai costul de producþie al
elementelor de activ ci ºi supravaloarea inerentã a acestor bunuri în funcþie
de profitul pe care acestea îl aduc. Supravaloarea corespunde capitalizãrii
profitului realizabil dincolo de remunerarea normalã a valorii de înlocuire.
Pentru superbeneficiile realizabile în timpul duratei de persistenþã a
goodwill-ului trebuie efectuat un calcul de actualizare în scopul aducerii
nivelului viitor al acestora la valoarea estimabilã la data de referinþã.4
Metoda de faþã este foarte asemãnãtoare procedeului multiplului
surplusului venitului mediu, cu deosebirea cã aici intervine actualizarea
rentei viitoare a goodwill-ului.
1
2

Hausser, J., Le bénéfice, base de l’évaluation de l’entreprise, Berna, 1970, p. 55-56.
Valoarea întreprinderii se determinã dupã formula: Vt = Vs + 3 (B - i · Vt) .
Prelucrând aceastã expresie obþinem în final:

3

4

Vt = V s +

3i ⎛ B
⎞
x⎜ − V s ⎟ , care
1 + 3i ⎝ i
⎠

revine astfel la formula generalã a valorii întreprinderii pentru un a = 3i (1+ 3i).
Procedeul mai poate fi întâlnit sub denumirea de “metoda duratei limitate a rentei
goodwill-ului” , formula de calcul ºi principiul de stabilire a acestuia rãmânând acelaºi.
Vezi Bredt, O., op. cit.

1−V n
x( B − i ⋅ V s ) , de unde
i
1−V n
1
Vt = V s +
( B − i ⋅ V s ) , dar considerând (1 − V n ) = a , obþinem formula
i
i
Aceastã

valoare

se

ridicã

la:

universalã: Vt = Vs + a (B/ i - Vs). Precizãm cã Vn = 1 / (1 + r )n ºi cã reprezintã factorul
de actualizare (factorul de scont), egal cu valoarea actualã a capitalului de 1 unitate
monetarã vãrsatã la sfârºitul anului n.
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e) Metoda duratei rentei agregate a goodwill-ului
Spre deosebire de procedeul anterior, U.E.C. recomandã înlocuirea în
formulã a valorii substanþiale cu valoarea totalã a întreprinderii, apreciind cã
de fapt “cumpãrãtorul se intereseazã numai de remunerarea capitalului total
de investit ºi nu numai de cea a valorii substanþiale, adicã a unei valori
parþiale.1
Dupã cum se constatã din ipotezele teoretice ºi construcþia propriuzisã a formulelor de calcul, metodele directe (anglo-saxone) disociazã
întreprinderea în elementele sale componente pentru a putea ajunge la un
rezultat final. Specialiºtii în materie apreciazã la acest grup de metode
avantajul relativei simplicitãþi, recunoscând însã ºi o serie de inconveniente.
Astfel, J. Hausser2 apreciazã cã “fondul de industrie nu este alienabil decât
într-o tranzacþie cãrei obiect îl constituie întreprinderea: el nu poate fi deci
evaluat în mod separat. Imposibilitatea de a determina valoarea goodwillului decât pornind de la valoarea întreprinderii in globo antreneazã
respingerea oricãrei metode care ar fonda valoarea globalã a întreprinderii
pe aceastã pretinsã valoare a fondului de industrie. Metodele directe sunt
criticabile de asemenea pentru faptul cã pretind calcularea valorii globale a
întreprinderii prin adunare. Or, caracterul de complementaritate a activelor
interzice aceastã manierã de a proceda ºi solicitã, dimpotrivã, evaluarea
întreprinderii in globo prin metoda valorii randamentului industrial”.
Procedeele directe presupun de asemenea stabilirea de cãtre
expertul în evaluare a nivelului ratei “i” ºi a duratei rentei goodwill-ului,
solicitând experienþã ºi “arta” acestuia în analizarea opþiunilor posibile ºi
minimalizarea arbitrarului.
3.2.3.2. Metodele indirecte (germanice)
Aceste metode urmãresc stabilirea valorii globale a întreprinderii,
fondul de industrie (goodwill-ul) echivalând apoi cu diferenþa existând între
valoarea globalã a întreprinderii ºi valoarea sa substanþialã. Unii autori vãd

1

Formula propusã în acest context este urmãtoarea:
ceea

ce,

Vt = V s +
2

în

urma

câtorva

n

etape

de

Vt = V s +

prelucrare,

1−V n
( B − i ⋅ Vs ) ,
i

conduce

în

final

la:

1−V ⎛ B
⎞
⎜ − V s ⎟ , în care recunoaºtem formula universalã de evaluare,
n
2 −V ⎝ i
⎠

n
n
pentru a = (1 – V ) / ( 2 – V ).
Hausser, J., op. cit., p. 80.
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în produsul capitalizãrii astfel obþinut doar o etapã a evaluãrii, propunând
calculul mediei aritmetice între valoarea substanþialã ºi valoarea de
randament. Pentru alþii aceasta reprezintã realmente valoarea globalã a
întreprinderii. Diferenþa de opinii se reflectã prin elaborarea mai multor
procedee de calcul:
a) Metoda mediei aritmetice (teoria lui Shmalenbach), foarte
cunoscutã, propune ca valoarea întreprinderii sã se obþinã prin cumularea a
1/2 din valoarea substanþialã ºi 1/2 din valoarea de randament a
întreprinderii.
Vt = 1/2 Vr + 1/2 Vs = 1/2(Vr + Vs) = 1/2(B/i + Vs)
unde valoarea de randament este egalã cu B/i.1
Metoda lui Shmalembach este susþinutã de o parte din specialiºtii în
domeniu, de exemplu H. Jacob care apreciazã cã “întru cât este imposibil
de a fixa cu precizie punctul, situat între valoarea de randament ºi valoarea
de înlocuire, în care se gãseºte valoarea cãutatã, a întreprinderii, vom porni
de la ipoteza cea mai simplã ºi anume cã aceastã valoare se gãseºte la
distanþã egalã faþã de cele douã valori. Nicio obiecþie nu poate fi opusã
acestei metode atâta timp cât ipoteza de bazã este cel puþin la fel de
plauzibilã ca oricare altã ipotezã. Totuºi, nu trebuie aplicatã când existã
motive serioase pentru a admite cã valoarea de ansamblu a unei
întreprinderi se aproprie mai mult fie de valoarea de randament, fie de
valoarea de înlocuire2.
Alþi autori (K. Mellerowicz, A. Axer, G. Mildebrath) contestã acest
punct de vedere, apreciind cã dacã valoarea de randament industrial este
reprezentativã pentru valoarea globalã a întreprinderii, nu acelaºi lucru se
poate spune ºi despre valoarea substanþialã, care nu este decât o valoare
de reconstrucþie parþialã; este vorba deci de douã valori eterogene care nu
pot fi adunate fãrã a comite astfel o eroare de logicã.
Procedeul de faþã pune totuºi în luminã faptul cã valoarea
substanþialã are o anumitã influenþã asupra valorii globale a întreprinderii;
aceasta însã nu se realizeazã în mod direct, ea fiind mediatã prin
intermediul beneficiilor viitoare.
Aceastã metodã, în fond o “metodã a compromisului”, ar putea fi
utilizatã cu rezervele de rigoare în cazul evaluãrii acelor întreprinderi din
1

2

Expresia de mai sus poate fi adusã la forma generalã Vs = Vs = 1/2 (B/i – Vs), în care
dupã cum vedem “a” ia valoarea 1/2.
Jacob, H., Methoden zür Ermittlung des Gesantwerst einer Unternetmung, ZFB März,
1960, p. 133.
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economia româneascã (din industria energeticã, siderurgicã, chimicã,
petrochimicã, constructoare de maºini, electronicã) ambiþios dotate tehnic
dar exploatate sub posibilitãþi pe parcursul existenþei lor economice.
b) Metoda amortismentului infinit
Procedeul porneºte de la premisa cã aºa numitele “rezerve oculte”
ale întreprinderii (egale de fapt cu valoarea goodwill-ului) înglobeazã atât
valoarea fondului de industrie cât ºi valoarea necontabilizatã a bunurilor
materiale (dacã existã). Venitul viitor (b) al întreprinderii trebuie deci
corectat cu amortismentul acestor rezerve oculte a cãror ratã de amortizare
este simbolizatã prin factorul j.1
Întrucât însã metoda presupune o corectare perpetuã a venitului
estimat (chiar dupã amortizarea completã a valorii goodwill-ului), s-a
încercat ulterior o îmbunãtãþire a procedeului prin limitarea duratei acestui
amortisment.
c) Metoda amortismentului limitat (metoda lui GREF)
Potrivit acesteia, de îndatã ce fondul de industrie este amortizat,
veniturile viitoare nu mai pot fi diminuate prin cota de amortizare a goodwillului. Cât despre valoarea globalã a întreprinderii, în acest caz ea
echivaleazã, din punct de vedere matematic, cu valoarea actualã a
veniturilor viitoare necorectate din care se deduce valoarea actualã a
cotelor de amortizare a goodwill-ului. Cu alte cuvinte, ea este egalã cu
valoarea actualã a “n” venituri viitoare corectate plus valoarea actualã a
unei rente perpetue diferite de aceºti “n” ani ºi a cãrei anuitate este egalã cu
venitul viitor necorectat.2

1

Valoarea globalã a întreprinderii va fi în acest caz:
care poate fi adusã la forma:

2

Vt = V s +

Vt =

B− j
(Vt − V s ) , expresie
i

i
( B / i − V s ) , echivalentã cu formula
i+ j

generalã a evaluãrii întreprinderii pentru a = i / (i + j).
Matematic, aceasta se exprimã astfel:

Vt = ( B − j (Vt − V s ))

(1 + i ) n
1
+ B/i⋅
n
i (1 + i )
(1 + i ) n

Dupã mai multe etape de transformare succesivã a formulei, aceasta va arãta dupã
cum urmeazã:

Vt = V s +

i
( B / i − V s ) , în care Vn =1/ (1 + i)n ºi în care
n
i + (1 − V ) / n

i / (i + (1-Vn / n)) este practic factorul “a” din formula universalã.
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Analizând cele douã metode de amortizare, acelaºi autor (J. Hausser)
ajunge la concluzia cã primul procedeu pare a fi exact în situaþia în care
întreprinderea activeazã constant cheltuielile angajate pentru a menþine
fondul de industrie ºi deci amortizeazã la nesfârºit valoarea goodwill-ului.
Hausser contestã însã cea de-a doua metodã susþinând cã nu se poate
justifica amortizarea limitatã a fondului de industrie atâta timp cât se admite
cã veniturile vor continua sã se realizeze în acelaºi ritm chiar dupã
amortizarea integralã a goodwill-ului.
d) Metoda valorii randamentului industrial
Spre deosebire de procedeele anterioare, cel de faþã ignorã
implicarea directã a valorii substanþiale în calculul de evaluare, considerând
cã valoarea întreprinderii este exprimatã prin valoarea de randament, adicã
prin beneficiul capitalizat (sau, cu alte cuvinte prin valoarea capitalizatã a
venitului mediu realizabil în mod durabil).
B
Deci Vt = .
i
Formula de faþã, aºa-numita “formulã a capitalizãrii”1, deºi în aparenþã
foarte simplã, este supusã în literatura de specialitate unei lungi serii de
analize ºi precizãri referitoare la dificultãþile ºi variantele de alegere ºi calcul
al elementelor care o compun.
Aceste comentarii, sintetizate dintr-un ºir lung de aprecieri ºi analize
asupra formulei capitalizãrii beneficiului, sunt de fapt o confirmare în timp a
justeþei temerilor exprimate de Keynes în legãturã cu posibilitãþile de
evaluare a randamentului.
“Faptul marcant în acest domeniu este extrema precaritate a datelor
cu ajutorul cãrora suntem obligaþi sã efectuãm evaluãrile noastre asupra
randamentelor scontate. Cunoaºterea factorilor care vor guverna
randamentul unei investiþii câþiva ani mai târziu este în general foarte
limitatã ºi adesea neglijabilã”.2
Concret, în cazul metodei de faþã, formula utilizatã este cea a unei
rente perpetue în care beneficiul se înnoieºte la infinit. Or, în practicã, ar fi
mai util sã se limiteze durata obþinerii profitului, având în vedere cã este
dificil de conceput cã întreprinderea va furniza întotdeauna un randament
1

2

Formula poate fi transformatã astfel: Vt = Vs + 1 (B/i – Vs), regãsind deci formula
universalã pentru a = 1.
Keynes, J.M., Thèorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Paris, 1942,
p. 164.
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de acelaºi nivel; este sigur cã profiturile viitoare nu vor fi practic produsul
aceleiaºi unitãþi economice aceasta evoluând ºi transformându-se în timp.
În cazul întreprinderilor româneºti, dificultatea aplicãrii metodei este
cu atât mai mare ºi impune cu atât mai multe precauþii de la caz la caz dacã
avem în vedere faptul cã în prezent multe dintre acestea urmãresc
schimbarea parþialã a dimensiunilor ºi profilurilor de producþie ºi orientarea
spre alte categorii de consumatori. Aceasta va genera o nouã dinamicã a
rezultatelor financiare ale întreprinderilor în cauzã, pe fondul unor condiþii
generale incerte din punct de vedere economico-financiar.
3.2.3.3. Metode de evaluare bazate pe valoarea actualizatã
a dividendelor
În situaþia în care procesul de evaluare patrimonialã are ca obiect
întreprinderi implantate prin mecanisme specifice în sistemul economiei de
piaþã, cotate la bursele de acþiuni, pentru determinarea valorii globale se pot
utiliza elemente cum sunt: valoarea acþiunilor ºi dividendelor, numãrul de
acþiuni etc.
Literatura de specialitate occidentalã înregistreazã un numãr mare de
metode de evaluare bazate pe dividende, cu un grad de formalizare
matematicã mai ridicat decât în cazul celorlalte procedee. Acestor metode
le corespund în plan teoretic o serie întreagã de analize economicofinanciare ºi direcþii de cercetare foarte interesante ºi uneori controversate.
Principiul iniþial este însã extrem de simplu: valoarea unei întreprinderi
este egalã cu valoarea acþiunilor sale înmulþitã cu numãrul de acþiuni.
Valoarea unei acþiuni se stabileºte prin împãrþirea valorii dividendului la rata
de capitalizare “i”.
d
Deci Vt = A ⋅ ,
i
unde: d = dividend;
i = rata capitalizãrii;
A = numãr de acþiune.
Aceastã formulã presupune însã cã toate acþiunile sunt de acelaºi fel
ºi primesc toate aceleaºi dividende. De asemenea, presupune cã dividendul
rãmâne neschimbat în timp ºi cã este vãrsat de-a lungul unui numãr infinit
de ani.
Metoda prezentatã, denumitã de “capitalizare a dividendului actual” a
fost perfecþionatã prin înlãturarea neajunsurilor prezentate mai sus,
trecându-se la “capitalizarea dividendelor limitate în timp”.

545
Valoarea teoreticã a acþiunilor se defineºte în acest caz ca suma
valorilor actualizate a dividendelor pe o perioadã de timp limitatã, dar relativ
lungã (15-30 ani).1
Tot în acest context o altã metodã, denumitã de “capitalizarea
dividendelor viitoare” porneºte de la ideea cã dividendul, deºi în funcþie de
beneficiu, este mult mai stabil decât acesta întrucât depinde ºi de atitudinea
ºi politica financiar-bursierã a firmei. În general, întreprinderea pentru a-ºi
atrage acþionarii, cautã sã asigure o majorare stabilã ºi regulatã a nivelului
dividendelor.
Astfel, admiþând cã dividendul creºte în fiecare an cu o fracþiune “c”
(c < i), cã d1 = dividendul din primul an ºi a = valoarea acþiunii, atunci:
a = d1 / (i – c), pentru i > c.
Formula de faþã, denumitã GORDON-SHAPIRO2 este preluatã în
calculele de evaluare într-un numãr foarte mare de variante (ex.: formulele
lui Bates, Odier, Holt, Molodowski, Fray, Wakerman etc.), care
particularizeazã anumite situaþii ºi adapteazã sau dezvoltã analiza prin
introducerea unor noi acþiuni, reprezentãri grafice sau coeficienþi3, alcãtuind
1

Vt =

n
dn
d3
dn
d1
d2
V
+
+
+
...
+
sau
, unde: n = nr.
=
∑
t
2
3
n
n
1 + i (1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
1 (1 + i )

de ani (formula de faþã este utilizatã ºi în calculul valorii actualizate a costului unei
investiþii, “i” reprezentând în acest caz nivelul eficienþei marginale a investiþiei). În
situaþia în care se poate prevede o stopare a dividendelor, valoarea întreprinderii nu se
reduce la zero; ea va avea o valoare rezidualã cel puþin egalã cu valoarea sa de
n

lichidare (VL). Formula de mai sus devine în acest caz:

Vt = ∑
1

2

(1 + i )

n

+

VL
(1 + i ) n

.

Pentru d1 ºi c date, în continuare vom avea: d2 = d1 (1 + c)... ºi dn = d1 (1 + c)n-1, astfel,

d1
d (1 + c) d1 (1 + c) 2
d 1 (1 + c) n −1
+ 2
+
...
+
+
.
1+ i
(1 + i ) 2
(1 + i ) 3
(1 + i ) n
d1
1
Dupã simplificãri, aceastã expresie va deveni: a =
, deci
1 + i 1 − (1 + c) /(1 + i )
d
a = 1 , pentru i > c , unde: n = nr. de ani.
i−c
valoarea acþiunii va fi:

3

dn

a=

De exemplu, coeficientul Beta, coeficientul Alfa, return necesar (“return exigé”), return
aºteptat (“return attendu”), coeficientul de corelaþie, coeficientul de determinare, risc
sistematic, risc diversificabil, taxa fãrã risc (“risk free” sau RF), prima riscului pieþei etc.
Vezi Problèmes économiques, nr. 2045/1987, p. 17-22; Aftalion, F.; Dubois, B.; Malkin,
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astfel substanþa unei teorii financiare a întreprinderii, de mare rafinament
(cu posibilitãþi de aplicare în cazul întreprinderilor româneºti în momentul
constituirii societãþilor pe acþiuni ºi înfiinþãrii bursei).
3.2.3.4. Metode de evaluare pe baza fluxurilor financiare,
CASH-FLOW
Conceptul de rentabilitate, privit prin prisma beneficiilor sau
dividendelor, poate apare ca fiind prea mult subordonat voinþei
conducãtorilor sau puterii publice, în mãsura în care fiscalitatea influenþeazã
gestiunea ºi rezultatele finale ale întreprinderii. Iatã de ce a fost cãutatã o
noþiune mai vastã corespunzãtoare nivelului total al resurselor nete degajate
de exploatarea întreprinderii. Noþiunea respectivã, denumitã cash-flow este
egalã cu diferenþa dintre toate intrãrile ºi toate ieºirile de disponibilitãþi
provenind din exploatarea întreprinderii sau din executarea unei investiþii.
Definiþia genericã ascunde însã în practicã anumite nuanþe în interpretarea
ºi calcularea valorii acesteia).
Noþiunea cash-flow este uneori confundatã cu aceea de “marjã brutã
de autofinanþare”1 cu care însã nu se identificã.
Pornind de la cash-flow, specialiºtii au elaborat o metodã de evaluare
des utilizatã denumitã “metoda actualizãrii fluxurilor financiare viitoare”.
Creatorii acestui procedeu (Merret ºi Sykes) citaþi de E. Sage2 au
pornit de la analiza rezultatelor întreprinderii, pe care le-au introdus în
urmãtoarea schemã:
A) Calculul fluxului încasãrilor
1) beneficiul net înainte de impozit
2) + cheltuieli financiare
3) = beneficiu net înaintea cheltuielilor financiare
4) – impozit asupra 3)
5) + amortizãri (contabile sau economice)
6) + valoarea de cesiune a imobilizãrilor cedate
7) + împrumuturi suplimentare
8) = flux de încasãri
J., Théorie financière de l’entreprise, Paris, 1974, p. 249-273; Sage, E., Comment
évaluer une entreprise, Paris, 1979, p. 142-152.
1
MBA = sumã a beneficiului net (fãrã impozite sau vãrsãminte), a fondului de amortizare
ºi a variaþiei rezervelor financiare ale întreprinderii.
2
Vezi Sage, E., op. cit, p. 166-167.
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B) Calculul fluxului cheltuielilor
1) creºterea fondului de rulment
2) + costul investiþiilor (anual)
3) + rambursãri credite
4) = flux de cheltuieli
C) Diferenþa de flux = 8) - 4).
Diferenþa dintre fluxul de încasãri ºi fluxul de cheltuieli semnificã fluxul
de actualizat în fiecare an. Acelaºi calcul este realizat pentru un numãr
oarecare de ani succesivi (dacã se face evaluarea nu a unei întreprinderi ci
a unei investiþii, numãrul de ani este de fapt corespunzãtor duratei
investiþiei), dupã care se actualizeazã fluxurile anuale pe baza unei rate de
actualizare.
Valoarea întreprinderii va fi în acest caz valoarea actualizatã a
diferenþei fluxurilor + valoarea de lichidare actualizatã + valoarea bunurilor
în afara exploatãrii.
Metoda de faþã, agreatã de practicieni, impune însã anumite precauþii:
astfel, ea presupune o mare rigurozitate în determinarea duratei pentru care
se face actualizarea fluxurilor ºi a ratei de actualizare a acestora.
*
*
*
Prezentarea aspectelor teoretice ºi a principalelor metode de
evaluare a întreprinderii, realizatã în acest capitol, impune în final câteva
precizãri:
1. Ea nu epuizeazã de fapt întreaga serie de procedee utilizate în
acest scop în þãrile cu economie de piaþã. Controversa existentã în rândul
specialiºtilor în privinþa interpretãrii diferite a unor aspecte ale teoriei
economice a evaluãrii, diversificarea activitãþilor economice susceptibile de
a fi evaluate, au creat pe parcurs un numãr mare de variante ale
procedeelor de calcul. Mai mult decât atât, au fost elaborate soluþii de
evaluare pentru situaþii “limitã” sau “cazuri speciale”. Astfel, unii autori cum
sunt K. Mellercwicz, E. Schmalenbach, A. Schnettler, H. Peumans1, au
analizat în lucrãrile lor posibilitãþile de evaluare a întreprinderilor cu duratã
de viaþã limitatã (concesiunile), acelor pentru care valoarea de randament
este inferioarã valorii substanþialã sau egalã cu 0 (întreprinderile noi, cele
deficitare2 sau falimentare). Cunoaºterea în detaliu a acestor variante este
1
2

Vezi Peumans, H., op. cit., p. 275, 298-303.
Pentru întreprinderile deficitare, metoda Schnettler este cea mai cunoscutã.
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necesarã ºi în cazul evaluãrii întreprinderilor româneºti, datã fiind situaþia
economicã precarã a unora dintre ele.
2. Întrucât fiecare dintre procedeele existente prezintã anumite limite,
fie din punct de vedere teoretic-metodologic, fie din punct de vedere
informaþional, o problemã deosebit de importantã o constituie alegerea
metodei optime sau a sediului de metode care pot rãspunde cel mai bine
obiectivului propus. Nu întâmplãtor în acest context, literatura de
specialitate subliniazã rolul important ºi dificil al expertului care realizeazã
evaluarea.
Pentru exemplificare, prezentãm în anexa nr. 4 un tabel comparativ al
valorilor obþinute în evaluarea unor întreprinderi prin metodele anglo-saxone
ºi prin cele germane. Se observã, în acest exemplu, cã procedeele
germanice conduc la valori mai mari decât cele anglo-saxone, ca urmare a
unui nivel mai ridicat al factorului “a”.
Dupã operaþionalizarea mai multor metode de evaluare, expertul
opteazã, ca regulã generalã, fie pentru o valoare care se regãseºte, cu mici
fluctuaþii, de mai multe ori în rezultatul final, fie pentru o medie simplã sau
ponderatã1 a unor valori apreciate.
Decizia expertului concretizatã într-un nivel valoric devine apoi obiect
de negociere între vânzãtor ºi cumpãrãtor, preþul efectiv al întreprinderii
constituind de fapt, un compromis între cei doi negociatori. Cu cât ecartul
dintre valoarea propusã ºi preþul tranzacþiei este mai mic, cu atât mai mare
se relevã a fi fost precizia ºi arta expertului în a emite un “verdict” inatacabil.
3. Dacã o experienþã teoreticã ºi practicã de peste 70 ani a condus în
þãrile occidentale la dezvoltarea unor principii ºi tehnici de evaluare relativ
riguroase ºi verificate, situaþia este complet diferitã în þãrile Europei de Est,
deci ºi în România. Problema aplicãrii metodelor de evaluare în cazul
întreprinderilor româneºti se loveºte din start de câteva mari dificultãþi:
− necunoaºterea de cãtre factorii în cauzã a problematicii teoretice ºi
practice a evaluãrii, activitatea de evaluare mergând, pe linia
normelor metodologice adoptate, doar pânã la stadiul de
inventariere a patrimoniului întreprinderii ºi de stabilire a valorii
rãmase de amortizat;
− dificultatea adaptãrii unui sistem teoretic ºi practic – ce se relevã a
fi raþional în contextul sãu iniþial – la o realitate diferitã din punct de
vedere al structurilor, nivelului ºi dinamicii sale. De ex., nu toþi
indicatorii financiari contabili, din sistemul de gestiune occidental,
1

Pentru tehnica de ponderare, vezi Sage, E., op. cit.
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în special cei de pe piaþa financiarã ºi de credit, pot fi regãsiþi sau
asimilaþi celor din sistemul financiar-contabil al întreprinderilor
româneºti; în bilanþul contabil, unele posturi au un conþinut diferit;
contabilitatea investiþiilor ºi a fondurilor fixe are un alt aspect
datoritã practicãrii unor sisteme diferite de amortizare; nu existã
noþiunea de goodwill etc. Factorii implicaþi în evaluarea unor
activitãþi economice din þara noastrã le revine astfel misiunea de a
adapta metodologia evaluãrii la condiþiile concrete ale economiei
româneºti, gãsind termeni de echivalenþã sau posibilitãþi de
asimilare a unor noþiuni;
− dificultatea evaluãrii randamentului viitor al unei întreprinderi care
va evolua într-o economie de piaþã, pe baza rezultatelor
economico-financiare obþinute în sistemul economiei planificate,
deci într-un mecanism diferit de condiþionare a producþiei, a
relaþiilor salariale, a celor cu terþii etc.
− dificultatea – prezentatã în cadrul capitolului 3 – sau chiar
imposibilitatea obþinerii informaþiilor necesare calculelor de
evaluare a randamentului ºi valorii substanþiale, fie datoritã
inconsecvenþelor ºi neregulilor constatate în urmãrirea unui flux
informaþional, fie chiar datoritã inexistenþei acestui flux.
4. Având în vedere aceste aspecte, opþiunea pentru una sau alta din
metodele de calculare a valorii întreprinderilor româneºti este deosebit de
dificilã, ea neputând evita riscul unor contraargumente. Pornind însã de la
principiul general cã metoda sau setul de metode alese pentru evaluare
trebuie sã corespundã domeniului de activitate specificului ºi personalitãþii
întreprinderii ºi având în vedere conþinutul fiecãrei metode prezentate,
putem face urmãtoarele propuneri:
− În situaþia în care întreprinderea în cauzã a înregistrat rezultate
economice bune sau foarte bune, impunându-ºi marca de producþie
sau comercializare, în condiþiile unei înzestrãri tehnice precare sau
uzate moral, metoda randamentului industrial, V = B/i, care nu ia în
calcul valoarea substanþialã, se recomandã ca fiind cea mai indicatã.
− În situaþia în care întreprinderea a înregistrat rezultate economicofinanciare slabe sau mediocre, în condiþii de înzestrare tehnicã
ambiþioasã la momentul punerii în funcþiune, dar depãºitã moral la
data evaluãrii, se pot folosi metoda capitalizãrii superbeneficiului sau
metoda lui Shmalenbach (ambele având ca formulã generalã Vt = Vs +
a (B/i – Vs)), care iau în calcul ºi valoarea substanþialã. Aceste
metode se pot folosi ºi pentru orice altã întreprindere pentru care se
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considerã cã rezultatele obþinute sunt influenþate atât de calitatea
înzestrãrii tehnice, cât ºi de elemente de tipul celor care determinã
goodwill-ul.
− În situaþia în care întreprinderea este slab dotatã tehnic ºi înregistreazã o activitate economicã neeficientã existând riscul suspendãrii
activitãþii, se pot utiliza metodele specifice întreprinderilor în dificultate.
− Toate aceste metode pot fi secondate în orice situaþie de procedeul
de evaluare prin intermediul cash-flow-ului, care se dovedeºte a fi în
practicã una dintre tehnicile relativ uºor adaptabile sistemului
informaþional din întreprinderile româneºti, datoritã utilizãrii unor
indicatori ºi date urmãrite curent de evidenþa financiar contabilã ºi
verificatã de organele bancare.
În toate aceste situaþii, alegerea variantei optime a diferiþilor indicatori
introduºi în calcul (beneficiul, multiplicatorul “m”, factorul “a”, rata
capitalizãrii “i”) impune o analizã bine documentate a situaþiei de moment, a
perspectivelor întreprinderii ce se evalueazã ºi a mediului sãu economic.
Astfel, în situaþia în care întreprinderea nu îºi va schimba în viitor profilul de
activitate, se poate opta pentru utilizarea în calcule a beneficiului contabil
înainte de impozit;
Dacã agentul economic în cauzã îºi reprofileazã activitatea ºi plãteºte
ca atare un impozit diferit, este indicatã excluderea acestuia din calculul
beneficiului viitor. Rata capitalizãrii “i” poate fi stabilitã ca fiind nivelul
dobânzii la creditele pe termen lung, acordate pentru activitatea de investiþii,
iar conform teoriei lui W. Paton – având în vedere inexistenþa unor calcule ºi
studii anterioare în economia româneascã în aceastã privinþã – factorul
multiplicator poate fi asimilat cu mãrimea, în valoare absolutã, a ratei
rentabilitãþii.
Primele încercãri de operaþionalizare a procedeelor de evaluare,
realizate în þara noastrã de unele întreprinderi industriale ºi colective de
studiu, au relevat existenþa dificultãþilor metodologice ºi informaþionale
prezentate în lucrare. Aplicate în cazul unor societãþi comerciale de mai
micã anvergurã care urmãreau iniþierea unor colaborãri cu parteneri externi,
aceste metode au permis obþinerea, totuºi, a unor rezultate viabile, care au
constituit puncte de pornire pentru tranzacþiile fãcute. Prin urmare, ele sunt
operaþionale ºi eficienþa aplicãrii lor în viitor, pentru orice fel de
întreprindere, va depinde de mãsura în care vor fi depãºite dificultãþile
menþionate ºi de rapiditatea cu care va fi acumulatã o experienþã care sã
permitã conturarea unei teorii a evaluãrii adaptate condiþiilor specifice ale
economiei româneºti.
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Anexa nr. 1
Evoluþia numãrului ºi valorii maºinilor, utilajelor, instalaþiilor nefolosite
pe principalele ministere
Ministerul

Total
M. Minelor
MIM
MICM
MIEt
MIChP
MILMC
MIU
MIA

Maºini, utilaje, instalaþii
nefolosite la 31. XII 1989
buc.
mil. lei
2.313
3.272,6
51
435,4
186
675,6
189
277,6
108
109,4
697
1.221,8
9
14,7
827
468,4
246
69,4

Scãderea (-) sau creºterea
(+) faþã de 31.XII.1988
buc.
mil. lei
+1.579
+1.709,8
-18
-157,5
+73
+34,0
-88
-34,8
+37
+42,7
+688
+1.157,2
-42
-44,8
+691
+386,1
+246
+69,7

Anexa nr. 2
Fondul de timp neutilizat ºi principalele cauze
Cauze

- Timp de lucru neprogramat
- Lipsa forþei de muncã
- Încãrcarea necorespunzãtoare a
schimburilor, discontinuitãþi în livrarea
pieselor pentru prelucrare
- Întreruperi pentru reparaþii accidentale
- Lipsa de comenzi
- Lipsa de piese, subansamble, materii
prime, materiale, energie

Fondul de timp disponibil neutilizat
Mil. oreStructurã în % faþã de
maºini
total
65,1
41,7
32,0
20,5

20,8
13,9
13,1

13,3
8,9
8,4

3

7,2
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Anexa nr. 3
Gradul de utilizare a fondului de timp al maºinilor, utilajelor
ºi instalaþiilor din industrie ºi principalele de ministere
Ministerul

Total
MICM
MIEt
MIChP
MIM

Numãrul de maºini-unele în
inventar la 31. XII. 1989
312.587
67.554
30.734
6.973
5.665

Gradul de utilizare a
fondului de timp, %
1988
1989
85,4
82,5
85,1
83,8
87,3
82,9
82,1
82,9
78,5
77,6

Anexa nr. 4
Tabel comparativ al rezultatelor calculator de evaluarex
Metoda
Formula lui “a” Factor “a” Goodwill Valoarea totalã
M. capitalizãrii surplusului
venitului mediu
i/r
0,50
300
700
M. multiplului surplusului
venitului mediu
m:i
0,40
240
640
M. triplului surplusului
venitului mediu
3i/(1+3i)
0,23
138
538
M. valorii actuale a rentei
viitoare a GW
1-VN
0,38
227
627
M. duratei tentei agregate
a GW
(1-VN) (2-VN)
0,27
165
565
M. mediei aritmetice
½
0,50
300
700
M. amortismentului infinit
i/ (i+j)
0,44
267
667
M. amortismentului limitat
i/i+(1-VN)/n
0,59
360
760
M. valorii randamentului
industrial
1
1,00
600
1.000
x) Calculele au fost efectuate pe baza urmãtoarelor valori:
Vs s = 100 (mii unitãþi)
Gw = 400 (mii unitãþi)
i = 0,1
r = 0,2
j = 0,125
m=4
N=5
Sursa: Hausser, J., op. cit, p. 51; 67.
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